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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

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

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

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

Spremembe osnutka akta

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

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

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih in 
spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0542),

– ob upoštevanju členov 294(2), 114 in 168(4)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0318/2012),

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

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

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za notranji trg in varstvo 
potrošnikov (A7-0000/2013),

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

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

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ključne elemente obstoječega 
regulativnega pristopa, kot so nadzor 
priglašenih organov, postopki ugotavljanja 
skladnosti, klinične raziskave in klinično 
ocenjevanje, vigilanca in nadzor trga, bi 

(3) Ključne elemente obstoječega 
regulativnega pristopa, kot so nadzor 
priglašenih organov, postopki ugotavljanja 
skladnosti, klinične raziskave in klinično 
ocenjevanje, vigilanca in nadzor trga, bi 

                                               
1 UL C 0, 0.0.0000, str. 0. .
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bilo treba bistveno okrepiti, za izboljšanje 
ravni zdravja in varnosti pa bi bilo treba 
opredeliti določbe, ki bi zagotovile 
preglednost in sledljivost pripomočkov.

bilo treba bistveno okrepiti, za izboljšanje 
ravni zdravja in varnosti pa bi bilo treba 
opredeliti določbe glede postopka za izdajo 
dovoljenja za promet, ki bi zagotovile 
preglednost in sledljivost pripomočkov.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Področje uporabe te uredbe bi bilo treba 
jasno razmejiti od druge zakonodaje Unije, 
ki usklajuje področja in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov, zdravil, 
kozmetičnih izdelkov in živil. Zato bi bilo 
treba Uredbo (ES) št. 178/2002
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
28. januarja 2002 o določitvi splošnih 
načel in zahtevah živilske zakonodaje, 
ustanovitvi Evropske agencije za varnost
hrane in postopkih, ki zadevajo varnost 
hrane spremeniti tako, da se iz njenega 
področja uporabe izključijo medicinski 
pripomočki.

(7) Področje uporabe te uredbe bi bilo treba 
jasno razmejiti od druge zakonodaje Unije, 
ki usklajuje področja in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov, zdravil, 
kozmetičnih izdelkov in živil. Ker je v 
nekaterih primerih težko razlikovati med 
medicinskimi pripomočki in kozmetičnimi 
izdelki, zdravili ali živili, bi bilo treba v
Uredbo (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih 
izdelkih, Direktivo 2004/27/ES o zdravilih 
za uporabo v humani medicini, Uredbo 
(ES) št. 178/2002 o živilski zakonodaji in 
varnosti hrane ter Direktivo 2002/46/ES o 
prehranskih dopolnilih vključiti možnost, 
da se na ravni EU sprejme sklep o 
regulativnem statusu izdelka. Te akte 
Unije bi bilo zato treba spremeniti.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Odgovornost za odločitev v vsakem 
posameznem primeru, ali izdelek spada v 
področje uporabe te uredbe, bi morala biti

(8) Za zagotovitev skladne razvrstitve v 
vseh državah članicah, zlasti v zvezi z 
mejnimi primeri, bi morala biti
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v rokah držav članic. Če je potrebno, 
lahko Komisija za vsak primer posebej 
odloči, ali je izdelek zajet v opredelitvi 
medicinskega pripomočka ali dodatka k 
medicinskemu pripomočku. Ker je v 
nekaterih primerih težko razlikovati med 
medicinskimi pripomočki in kozmetičnimi 
izdelki, bi bilo treba v Uredbo 
št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 30. novembra 2009 o 
kozmetičnih izdelkih vključiti možnost, da 
se na ravni EU sprejme sklep o 
regulativnem statusu izdelka.

odgovornost za odločitev v vsakem 
posameznem primeru, ali izdelek ali 
skupina izdelkov spada v področje uporabe 
te uredbe, v rokah Komisije. 

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti in skladnosti v vseh državah članicah, da se isti izdelki razvrščajo na enak 
način, bi morala Komisija, in ne države članice, ugotavljati, ali izdelek oziroma izdelki 
spadajo v področje uporabe te uredbe. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Ustanoviti bi bilo treba 
multidisciplinarni svetovalni odbor 
strokovnjakov ter predstavnikov 
zainteresiranih strank in organizacij 
civilne družbe, ki bi Komisiji, 
Koordinacijski skupini za medicinske 
pripomočke in državam članicam 
zagotavljal znanstveno svetovanje o 
vprašanjih medicinske tehnologije, 
razvrstitve in po potrebi drugih vidikih 
izvajanja te uredbe. 

Or. en

Obrazložitev

Ustanoviti bi bilo treba svetovali odbor, ki bi po potrebi zagotavljal ozko strokovno 
svetovanje.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Tudi za izdelke, ki vsebujejo živa 
tkiva ali celice človeškega ali živalskega 
izvora in so izrecno izključeni iz področja 
uporabe direktiv 90/385/EGS in 
93/42/EGS ter tako tudi iz te uredbe, bi 
bilo treba pojasniti, da izdelki, ki vsebujejo 
žive biološke snovi drugega izvora, prav 
tako niso zajeti s to uredbo.

(12) Enako kot za izdelke, ki vsebujejo živa 
tkiva ali celice človeškega ali živalskega 
izvora in so izrecno izključeni iz področja 
uporabe direktiv 90/385/EGS in 
93/42/EGS ter tako tudi iz te uredbe, bi 
bilo treba tudi za izdelke, ki vsebujejo žive 
biološke snovi drugega izvora, ki dosegajo 
svoj namen na farmakološki, imunološki 
ali presnovni način, pojasniti, da prav tako 
niso zajeti s to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Medicinski pripomočki iz živih bioloških snovi so zdaj zajeti v Direktivi 93/42/EGS. Splošna 
izključitev bioloških snovi bi povzročila izgubo varnih in učinkovitih medicinskih 
pripomočkov, ki so zdaj na trgu, saj ne bodo potrjeni kot zdravila, ker nimajo 
farmakološkega, imunološkega ali presnovnega načina delovanja. 

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Znanstveni odbor za nastajajoča in 
na novo ugotovljena zdravstvena tveganja, 
ki je bil ustanovljen s Sklepom Komisije 
2008/721/ES z dne 5. avgusta 2008 o 
vzpostavitvi svetovalne strukture 
znanstvenih odborov in strokovnjakov na 
področju varstva potrošnikov, javnega 
zdravja in okolja ter razveljavitvi Sklepa 
2004/210/ES1, je v znanstvenem mnenju z 
dne 15. aprila 2010 o varnosti obdelanih 
medicinskih pripomočkov za enkratno 
uporabo podobno kot Komisija v poročilu 

črtano
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z dne 27. avgusta 2010 Evropskemu 
parlamentu in Svetu o obdelavi 
medicinskih pripomočkov v Evropski uniji 
v skladu s členom 12a Direktive 
93/42/EGS2 pozval k ureditvi postopka 
obdelave pripomočkov za enkratno 
uporabo, da se zagotovi visoka raven 
varovanja zdravja in varnosti ter hkrati 
omogoči, da se ta praksa še naprej razvija 
pod jasnimi pogoji. Ker se z obdelavo 
pripomočka za enkratno uporabo 
spremeni njegov predvideni namen, bi 
bilo treba obdelovalca obravnavati kot 
proizvajalca obdelanega pripomočka. 

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

31a. Zdajšnja možnost obdelave 
medicinskih pripomočkov z oznako za 
enkratno uporabo ni sprejemljiva ne z 
logičnega ne s pravnega vidika. Zato bi 
bilo treba obdelovati samo pripomočke z 
oznako za večkratno uporabo. Pripomočki 
z oznako za enkratno uporabo bi se torej 
dejansko morali uporabljati samo za 
enkratno uporabo in za pripomočke bi 
morali obstajati samo dve možnosti: za 
enkratno uporabo ali za večkratno 
uporabo. V zadnjem času so proizvajalci 
začeli preveč sistematično označevati 
svoje pripomočke z oznako za enkratno 
uporabo. Da bi se temu izognili, bi morali 
biti vsi pripomočki praviloma za večkratno 
uporabo in proizvajalec bi moral za 
odstopanje od tega pravila zagotoviti 
utemeljitev na podlagi zadostnih 
znanstvenih dokazov ter utemeljitev vnesti 
v elektronski sistem za registracijo 
pripomočkov. Za odstopanje za 
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pripomočke iz razreda III bi moralo biti 
potrebno pozitivno mnenje Znanstvenega 
odbora za nastajajoča in na novo 
ugotovljena zdravstvena tveganja. 
Obdelava pripomočkov obsega veliko 
različnih dejavnosti, s katerimi se 
zagotovi, da se medicinski pripomoček 
lahko varno ponovno uporabi, ki med 
drugim zajemajo dekontaminacijo, 
sterilizacijo, čiščenje, razstavitev, 
popravilo, zamenjavo sestavnih delov in 
pakiranje. Za te dejavnosti bi morali 
veljati primerljivi in pregledni standardi.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Preglednost in boljše informacije so
bistvenega pomena, da lahko pacienti in 
zdravstveni delavci sprejmejo ozaveščene 
odločitve, zagotavljajo trdno podlago za 
sprejemanje regulativnih odločitev in
krepijo zaupanje v regulativni sistem.

(35) Preglednost in ustrezen dostop do 
informacij, primerno predstavljenih za 
predvidenega uporabnika, sta bistvenega 
pomena, da se okrepi vloga pacientov,
uporabnikov in zdravstvenih delavcev in 
da lahko ti sprejmejo ozaveščene 
odločitve, da se zagotovi trdna podlaga za 
sprejemanje regulativnih odločitev in
okrepi zaupanje v regulativni sistem.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Eden od ključnih vidikov je 
vzpostavitev osrednje podatkovne zbirke, 

(36) Eden od ključnih vidikov je 
vzpostavitev osrednje podatkovne zbirke, 



PR\933401SL.doc 11/108 PE507.972v01-00

SL

ki bi morala združevati različne 
elektronske sisteme s sistemom enotne 
identifikacije pripomočkov kot njenim 
sestavni delom, za zbiranje in obdelavo 
informacij o medicinskih pripomočkih na 
trgu, zadevnih gospodarskih subjektih, 
certifikatih, kliničnih raziskavah, vigilanci 
in nadzoru trga. Namen podatkovne zbirke 
je povečati splošno preglednost ter 
racionalizirati in olajšati pretok informacij 
med gospodarskimi subjekti, priglašenimi 
organi ali sponzorji in državami članicami, 
med državami članicami ter med njimi in 
Komisijo, da bi se izognili podvajanju 
zahtev za poročanje in izboljšali 
usklajevanje med državami članicami. Ker 
se v okviru notranjega trga to lahko 
učinkovito zagotovi samo na ravni Unije, 
bi morala Komisija še naprej razvijati in 
upravljati evropsko banko podatkov za 
medicinske pripomočke (Eudamed), ki je 
bila ustanovljena s Sklepom Komisije 
2010/227/EU z dne 19. aprila 2010 o 
evropski banki podatkov za medicinske 
pripomočke.

ki bi morala združevati različne 
elektronske sisteme s sistemom enotne 
identifikacije pripomočkov kot svojim 
sestavnim delom, za zbiranje in obdelavo 
informacij o medicinskih pripomočkih na 
trgu, zadevnih gospodarskih subjektih,
dovoljenjih za promet, certifikatih, 
kliničnih raziskavah, vigilanci in nadzoru 
trga. Namen podatkovne zbirke je povečati 
splošno preglednost prek boljšega dostopa 
do informacij za javnost in zdravstvene 
delavce ter racionalizirati in olajšati pretok 
informacij med gospodarskimi subjekti,
Agencijo, priglašenimi organi ali sponzorji 
in državami članicami, med državami 
članicami ter med njimi in Komisijo, da bi 
se izognili podvajanju zahtev za poročanje 
in izboljšali usklajevanje med državami 
članicami. Ker se v okviru notranjega trga 
to lahko učinkovito zagotovi samo na ravni 
Unije, bi morala Komisija še naprej 
razvijati in upravljati evropsko banko 
podatkov za medicinske pripomočke
(Eudamed), ki je bila ustanovljena s 
Sklepom Komisije 2010/227/EU z dne 
19. aprila 2010 o evropski banki podatkov 
za medicinske pripomočke.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Informacije o pripomočkih na trgu, 
zadevnih gospodarskih subjektih in 
certifikatih, zbrane v elektronskih 
sistemih te banke podatkov, bi morale
javnosti omogočati, da je ustrezno
obveščena o pripomočkih na trgu Unije.
Elektronski sistem za klinične raziskave bi 
moral služiti kot orodje za sodelovanje 
med državami članicami in sponzorjem 

(37) Elektronski sistemi banke podatkov
Eudamed bi morali javnosti in 
zdravstvenim delavcem omogočati, da bi 
bili ustrezno obveščeni o pripomočkih na 
trgu Unije. Nujne so ustrezne ravni 
dostopa za javnost in zdravstvene delavce 
do tistih delov elektronskih sistemov te 
banke podatkov, ki zagotavljajo ključne 
informacije o medicinskih pripomočkih, 
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omogočati, da prostovoljno vložijo enotno 
vlogo za več držav članic in da v tem 
primeru poročajo o resnih neželenih 
dogodkih. Elektronski sistem za vigilanco 
bi moral omogočati proizvajalcem, da 
poročajo o resnih zapletih in drugih 
dogodkih, o katerih je treba poročati, in bi 
moral podpirati usklajevanje ocene teh 
dogodkov s strani pristojnih nacionalnih 
organov. Elektronski sistem za nadzor trga 
bi moral biti sredstvo za izmenjavo 
informacij med pristojnimi organi.

ki lahko predstavljajo tveganje za javno 
zdravje in varnost. Kadar je tak dostop 
omejen, bi morala obstajati možnost, da se 
obstoječe informacije za medicinske 
pripomočke razkrijejo na podlagi 
utemeljene zahteve, razen če je omejitev 
dostopa utemeljena zaradi zaupnosti. 
Elektronski sistem za klinične raziskave bi 
moral služiti kot orodje za sodelovanje 
med državami članicami in sponzorjem 
omogočati, da prostovoljno vložijo enotno 
vlogo za več držav članic in da v tem 
primeru poročajo o resnih neželenih 
dogodkih. Elektronski sistem za vigilanco 
bi moral omogočati proizvajalcem, da 
poročajo o resnih zapletih in drugih 
dogodkih, o katerih je treba poročati, in bi 
moral podpirati usklajevanje ocene teh 
dogodkov s strani pristojnih nacionalnih 
organov. Elektronski sistem za nadzor trga 
bi moral biti sredstvo za izmenjavo 
informacij med pristojnimi organi.

Or. en

Obrazložitev

V interesu javnosti je, da se v zadevah, ki so povezane z zdravjem in varnostjo, javni dostop 
do informacij, kadar je omejen, na zahtevo lahko razširi ali omogoči.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Za medicinske pripomočke z najvišjo 
stopnjo tveganja bi morali proizvajalci v 
dokumentu, ki bi moral biti na voljo 
javnosti, povzeti glavne vidike varnosti in 
učinkovitosti pripomočka ter rezultate 
kliničnega ocenjevanja.

(39) Za medicinske pripomočke z najvišjo 
stopnjo tveganja bi morali proizvajalci
nacionalnemu organu ali Agenciji, kar je 
ustrezno, ki je vključen(-a) v postopek za 
izdajo dovoljenja za promet, zagotoviti 
popolno poročilo o varnosti in klinični 
učinkovitosti danega pripomočka. 
Povzetek tega poročila bi moral biti javno 
dostopen prek banke podatkov.
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Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Organe bi bilo treba dovolj zgodaj 
obvestiti o medicinskih pripomočkih z 
najvišjo stopnjo tveganja, za katere je 
potreben postopek ugotavljanja 
skladnosti, in jim iz znanstveno 
utemeljenih razlogov omogočiti, da 
pregledajo predhodne ocene priglašenih 
organov, zlasti glede novih pripomočkov, 
pripomočkov, pri katerih se uporablja 
nova tehnologija, pripomočkov, ki spadajo 
v kategorijo pripomočkov z višjim številom 
resnih zapletov, ali pripomočkov, za 
katere so bile kljub veliki stopnji 
podobnosti ugotovljene bistvene razlike v 
ocenah skladnosti med različnimi 
priglašenimi organi. Postopek, predviden 
s to uredbo, proizvajalcem ne preprečuje, 
da bi pristojni organ pred vložitvijo vloge 
prostovoljno obvestili o svojem namenu, 
da bodo vložili vlogo za ugotavljanje 
skladnosti medicinskega pripomočka z 
najvišjo stopnjo tveganja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42a) Postopek ugotavljanja skladnosti se 
ne bi smel uporabljati za vse vrste 
pripomočkov. Uvesti bi bilo treba hiter 
centralizirani postopek pridobitve 
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dovoljenja za promet za inovativne 
pripomočke za vsaditev, za inovativne 
pripomočke, katerih sestavni del je snov, 
ki bi se, če bi jo uporabljali ločeno, štela 
za zdravilo in je njeno delovanje pomožno 
delovanju pripomočka, za inovativne 
pripomočke, ki so namenjeni dajanju 
zdravila, ter za inovativne pripomočke, 
proizvedene z uporabo tkiv ali celic 
človeškega ali živalskega izvora ali 
njihovih derivatov, ki so neživi ali 
narejeni neživi. Uvesti bi bilo treba hiter 
decentralizirani postopek pridobitve 
dovoljenja za promet za vse pripomočke iz 
razreda III, za neinovativne pripomočke 
za vsaditev, za neinovativne pripomočke, 
katerih sestavni del je snov, ki bi se, če bi 
jo uporabljali ločeno, štela za zdravilo in 
je njeno delovanje pomožno delovanju 
pripomočka, in za neinovativne 
pripomočke, ki so namenjeni odmerjanju 
zdravila, ter za inovativne pripomočke, 
proizvedene z uporabo tkiv ali celic 
človeškega ali živalskega izvora ali 
njihovih derivatov, ki so neživi ali 
narejeni neživi.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Zaradi nizke stopnja tveganja, 
povezane s pripomočki iz razreda I, bi 
moral biti postopek ugotavljanja skladnosti 
teh pripomočkov praviloma v izključni 
pristojnosti proizvajalcev. Za medicinske 
pripomočke iz razredov IIa, IIb in III bi 
morala biti obvezna ustrezna raven 
vključenosti priglašenega organa, pri 
čemer bi se morala za pripomočke iz 
razreda III pred dajanjem na trg zahtevati 

(44) Zaradi nizke stopnja tveganja, 
povezane s pripomočki iz razreda I, bi 
moral biti postopek ugotavljanja skladnosti 
teh pripomočkov praviloma v izključni 
pristojnosti proizvajalcev. Za medicinske 
pripomočke iz razredov IIa in IIb bi 
morala biti obvezna ustrezna raven 
vključenosti priglašenega organa. Za 
pripomočke iz razreda III bi morala biti 
obvezna vključenost Agencije ali držav 
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izrecna predhodna odobritev njihove 
zasnove in izdelave.

članic, skupaj z izrecno predhodno 
odobritvijo njihove zasnove in izdelave, 
preden se ti pripomočki dajo na trg.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48a) Klinična raziskava bi se morala 
začeti šele po pozitivni oceni neodvisnega 
odbora za etiko. Države članice bi morale 
sprejeti potrebne ukrepe za ustanovitev 
odborov za etiko, kjer takšni odbori ne 
obstajajo.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Sponzorji kliničnih raziskav, ki se 
izvajajo v več kot eni državi članici, bi 
morali imeti za zmanjšanje upravnega 
bremena možnost vložitve enotne vloge.
Da bi se omogočila skupna uporaba virov 
in zagotovila doslednost pri oceni 
zdravstvenih in varnostnih vidikov 
pripomočka za klinične raziskave ter
znanstvenega načrta klinične raziskave, ki 
se izvaja v več kot eni državi članici, bi 
morala taka enotna vloga olajšati 
usklajevanje med državami članicami pod 
vodstvom države članice koordinatorke.
Usklajena ocena ne bi smela vključevati 
ocene značilnih nacionalnih, lokalnih in 

(49) Sponzorji kliničnih raziskav, ki se 
izvajajo v več kot eni državi članici, bi 
morali imeti za zmanjšanje upravnega 
bremena možnost vložitve enotne vloge.
Da bi se omogočila skupna uporaba virov 
in zagotovila doslednost pri oceni 
zdravstvenih in varnostnih vidikov 
pripomočka za klinične raziskave ter
znanstvenega načrta klinične raziskave, ki 
se izvaja v več kot eni državi članici, bi 
morala taka enotna vloga olajšati 
usklajevanje med državami članicami pod 
vodstvom države članice koordinatorke.
Vsaka država članica bi morala ohraniti 
končno odgovornost za odločitev, ali se 
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etičnih vidikov kliničnih raziskave, 
vključno s prostovoljno privolitvijo po 
poučitvi. Vsaka država članica bi morala 
ohraniti končno odgovornost za odločitev, 
ali se klinična raziskava lahko izvede na 
njenem ozemlju.

klinična raziskava lahko izvede na njenem 
ozemlju.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Zdravstveni delavci in pacienti bi 
morali imeti možnost, da sporočajo sume 
na resne zaplete na nacionalni ravni v 
harmonizirani obliki. Pristojni nacionalni 
organi bi morali proizvajalce in druge 
pristojne nacionalne organe obvestiti, ko 
potrdijo pojav resnega zapleta, da se 
zmanjša verjetnost ponovitve takih 
zapletov.

(53) Države članice bi morale sprejeti vse 
potrebne ukrepe za večjo ozaveščenost 
zdravstvenih delavcev, uporabnikov in 
pacientov o pomenu sporočanja sumov na 
resne zaplete. Zdravstveni delavci, 
uporabniki in pacienti bi morali imeti 
možnost, da sporočajo takšne sume na 
nacionalni ravni v harmonizirani obliki. Da 
bi se zmanjšala verjetnost ponovitve takih 
zapletov, bi morali pristojni nacionalni 
organi obvestiti proizvajalce in posredovati 
to informacijo prek ustreznega 
elektronskega sistema v banki podatkov 
Eudamed, ko potrdijo pojav resnega 
zapleta.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Države članice zaračunavajo takse za 
imenovanje in spremljanje priglašenih 
organov in tako zagotavljajo trajnost 

(57) Države članice bi morale 
zaračunavati takse za imenovanje in 
spremljanje priglašenih organov in tako
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njihovega spremljanja ter vzpostavljajo
enake pogoje za priglašene organe.

zagotoviti trajnost njihovega spremljanja s 
strani držav članic ter vzpostaviti enake 
pogoje za priglašene organe. Te takse bi 
morale biti primerljive med državami 
članicami in javno objavljene.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Medtem ko ta uredba ne bi smela 
posegati v pravico držav članic, da 
zaračunavajo takse za dejavnosti na 
nacionalni ravni, bi morale države članice 
za zagotavljanje preglednosti Komisijo in 
druge države članice obvestiti, preden 
sprejmejo odločitev o višini in strukturi 
taks.

(58) Medtem ko ta uredba ne bi smela 
posegati v pravico držav članic, da 
zaračunavajo takse za dejavnosti na 
nacionalni ravni, bi morale države članice 
za zagotavljanje preglednosti Komisijo in 
druge države članice obvestiti, preden 
sprejmejo odločitev o primerljivi višini in 
strukturi taks.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58a) Države članice bi morale sprejeti 
predpise o standardnih taksah za 
priglašene organe, ki bi morale biti 
primerljive med državami članicami. 
Komisija bi morala zagotoviti smernice, ki 
bi olajšale primerljivost teh taks. Države 
članice bi morale sporočiti svoj seznam 
standardnih taks Komisiji in zagotoviti, da 
bi priglašeni organi, registrirani na 
njihovem ozemlju, javno objavili sezname 
standardnih taks za svoje postopke 
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ugotavljanja skladnosti. 

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) Ustanoviti bi bilo treba strokovni 
odbor, tj. Koordinacijsko skupino za 
medicinske pripomočke, sestavljeno iz 
članov, ki jih imenujejo države članice na 
podlagi njihove vloge in izkušenj na 
področju medicinskih pripomočkov ter in 
vitro diagnostičnih medicinskih 
pripomočkov, ki bo izpolnjevala naloge iz 
te uredba in Uredbe (EU) […/…] o in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkih, 
svetovala Komisiji ter pomagala Komisiji 
in državam članicam pri zagotavljanju 
usklajenega izvajanja te uredbe.

(59) Ustanoviti bi bilo treba 
Koordinacijsko skupino za medicinske 
pripomočke, sestavljeno iz članov, ki jih 
imenujejo države članice na podlagi 
njihove vloge in izkušenj na področju 
medicinskih pripomočkov ter in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov, ki 
bo izpolnjevala naloge iz te uredbe in 
Uredbe (EU) […/…] o in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkih, 
svetovala Komisiji ter pomagala Komisiji 
in državam članicam pri zagotavljanju 
usklajenega izvajanja te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za medicinske pripomočke ni strokovni odbor kot tak, temveč skupina 
za usklajevanje na ravni EU, in ker nima vsega strokovnega znanja in izkušenj, ki bi bili 
potrebni za odločanje o posebnih vsebinah, ki se bodo pojavile, bi Koordinacijski skupini za 
medicinske pripomočke moral pomagati svetovalni odbor, ki bo zagotovil ozko strokovno 
znanje glede na potrebe v vsakem posameznem primeru itn.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) izdelke, ki vsebujejo ali so sestavljeni iz 
bioloških snovi ali organizmov, razen tistih 
iz točk (c) in (e), ki so živi, vključno z 

(f) izdelke, ki vsebujejo biološke snovi ali
organizme, razen tistih iz točk (c) in (e), ki 
so živi in ki dosegajo svoj predvideni 
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živimi mikroorganizmi, bakterijami, 
glivami ali virusi;

namen na farmakološki, imunološki ali 
presnovni način, vključno z določenimi
živimi mikroorganizmi, bakterijami, 
glivami ali virusi, ali so sestavljeni iz teh 
bioloških snovi ali organizmov;

Or. en

Obrazložitev

Medicinski pripomočki iz živih bioloških snovi so zdaj zajeti v Direktivi 93/42/EGS. Splošna 
izključitev bioloških snovi bi povzročila izgubo varnih in učinkovitih medicinskih 
pripomočkov, ki so zdaj na trgu, saj ne bodo potrjeni kot zdravila, ker nimajo 
farmakološkega, imunološkega ali presnovnega načina delovanja. 

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) „pripomoček za večkratno uporabo“ 
pomeni pripomoček, namenjen temu, da 
se uporabi za več pacientov ali med več 
postopki;

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) „pripomoček za enkratno nujno 
uporabo“ pomeni pripomoček za enkratno 
uporabo, namenjen za kirurško invazivne 
medicinske postopke;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) „učinkovitost“ pomeni vsako 
tehnično lastnost, vse učinke in koristi 
pripomočka, kadar se uporablja za 
predvideni namen in v skladu z navodili 
za uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 31 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31b) „korist“ pomeni pozitiven učinek 
medicinskega pripomočka na zdravje na 
podlagi kliničnih in nekliničnih podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 31 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31c) „varnost“ pomeni preprečevanje 
tveganj ali škode, nastalih zaradi 
medicinskega pripomočka ali v zvezi z 
njegovo uporabo;

Or. en
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 33 – pododstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) „klinična raziskava“ pomeni kakršno 
koli sistematično raziskavo enega ali več 
ljudi, da se ocenita varnost ali učinkovitost 
pripomočka;

(33) „klinična raziskava“ pomeni kakršno 
koli sistematično raziskavo, ki kot 
preiskovance vključuje enega ali več ljudi, 
da se ocenita varnost ali učinkovitost 
pripomočka.

Klinične raziskave medicinskih 
pripomočkov, kadar so v skladu s to 
uredbo obvezne, vključujejo 
randomizirane klinične raziskave v 
ustrezni ciljni populaciji in kontrolne 
raziskave;

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 36 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36)„klinični podatki“ pomenijo podatke o 
varnosti ali učinkovitosti pripomočka,
pridobljeni z njegovo uporabo, ki izvirajo 
iz:

(36) „klinični podatki“ pomenijo vse
podatke o varnosti ali učinkovitosti 
pripomočka, pridobljene z njegovo 
uporabo, ki izvirajo iz:

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) „pomanjkljivost pripomočka“ pomeni 
vsako neustreznost glede istovetnosti, 

(40) „pomanjkljivost pripomočka“ pomeni 
vsako neustreznost glede istovetnosti, 
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kakovosti, trajnosti, zanesljivosti, varnosti 
ali učinkovitosti pripomočka za klinične 
raziskave, vključno z okvaro, napako pri 
uporabi ali nepravilnostjo v informacijah, 
ki jih je priskrbel proizvajalec.

kakovosti, trajnosti, zanesljivosti, varnosti 
ali učinkovitosti pripomočka, kot je 
opredeljen v točkah 1 do 6 tega odstavka,
vključno z okvaro, napako pri uporabi ali 
nepravilnostjo v informacijah, ki jih je 
priskrbel proizvajalec.

Or. en

Obrazložitev

Popravek napačnega sklicevanja.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko na zahtevo države 
članice ali na lastno pobudo z izvedbenimi 
akti določi, ali določen izdelek oziroma 
kategorija ali skupina izdelkov ustreza 
opredelitvi „medicinskega pripomočka“ ali
„dodatka k medicinskemu pripomočku“.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
88(3).

Komisija lahko na zahtevo države članice 
ali na lastno pobudo z izvedbenimi akti in 
na podlagi mnenja svetovalnega odbora iz 
člena 78a določi, ali določen izdelek 
oziroma kategorija ali skupina izdelkov 
ustreza opredelitvi „medicinskega 
pripomočka“ ali „dodatka k medicinskemu 
pripomočku“, in če ustreza, na podlagi 
dejanskega tveganja in znanstvenih 
dokazov določi razvrstitev v razred 
tveganja. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 88(3).

2. Komisija zagotovi izmenjavo 
strokovnega znanja med državami 
članicami na področju medicinskih 
pripomočkov, in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov, zdravil, 
človeških tkiv in celic, kozmetičnih 
izdelkov, biocidov, živil in po potrebi 
drugih izdelkov, da tako določi ustrezen 
regulativni status izdelka oziroma 
kategorije ali skupine izdelkov.

Or. en
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15 črtano
Pripomočki za enkratno uporabo in 
njihova obdelava
1. Vsaka fizična ali pravna oseba, ki 
obdeluje pripomoček za enkratno 
uporabo, da ga prilagodi za nadaljnjo 
uporabo v Uniji, se šteje za proizvajalca 
obdelanega pripomočka in prevzame 
obveznosti proizvajalcev, določene v tej 
uredbi.
2. Obdelujejo se lahko samo pripomočki 
za enkratno uporabo, ki so bili dani na trg 
Unije v skladu s to uredbo ali pred 
[datumom začetka uporabe te uredbe] v 
skladu z Direktivo 90/385/EGS ali 
Direktivo 93/42/EGS. 
3. V primeru obdelave pripomočka za 
enkratno nujno uporabo se lahko izvaja 
samo obdelava, ki velja za varno v skladu 
z najnovejšimi znanstvenimi dokazi.
4. Komisija z izvedbenimi akti vzpostavi in 
redno posodablja seznam kategorij ali 
skupin pripomočkov za enkratno nujno 
uporabo, ki se lahko obdelajo v skladu z 
odstavkom 3. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 88(3). 
5. Ime in naslov pravne ali fizične osebe iz 
odstavka 1 in druge pomembne 
informacije v skladu z oddelkom 19 
Priloge I se navedejo na oznaki in, če je 
ustrezno, v navodilih za uporabo 
obdelanega pripomočka. 
Čeprav imena in naslova proizvajalca 
izvirnega pripomočka za enkratno 
uporabo ni več treba navesti na oznaki, 
sta vključena v navodila za uporabo 
obdelanega pripomočka. 
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6. Države članice lahko ohranijo ali 
uvedejo nacionalne določbe, ki na 
njihovem ozemlju zaradi varovanja 
javnega zdravja v navedeni državi članici 
prepovedujejo:
(a) obdelavo pripomočkov za enkratno 
uporabo in prenos pripomočkov za 
enkratno uporabo v drugo državo članico 
ali tretjo državo z namenom njihove 
obdelave; 
(b) dostopnost obdelanih pripomočkov za 
enkratno uporabo na trgu.
Države članice obvestijo Komisijo in 
druge države članice o nacionalnih 
določbah in razlogih za njihovo uvedbo. 
Komisija poskrbi, da so ti podatki javno 
dostopni.

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
Splošna načela o označevanju 

pripomočkov za enkratno uporabo in 
obdelavi pripomočkov za večkratno 

uporabo
1. Vsi medicinski pripomočki se 
obravnavajo kot pripomočki za večkratno 
uporabo, razen če jih proizvajalec označi 
drugače.
2. Obdelujejo se lahko samo pripomočki 
za večkratno uporabo, ki so označeni kot 
taki ter so bili dani na trg Unije v skladu s 
to uredbo ali pred [datumom začetka 
uporabe te uredbe] v skladu z 
Direktivo 90/385/EGS ali 
Direktivo 93/42/EGS. 
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Pripomočki „za enkratno uporabo“ se ne 
obdelujejo.
3. Če ima pripomoček oznako „za 
enkratno uporabo“, je proizvajalec dolžan 
zagotoviti utemeljitev na podlagi 
zadostnih znanstvenih dokazov, da varna 
obdelava tega pripomočka ni mogoča. 

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15b
Postopek za označevanje pripomočkov iz 

razreda III za enkratno uporabo
1. Z odstopanjem od člena 15a(3), kadar 
namerava proizvajalec označiti 
pripomoček iz razreda III z oznako „za 
enkratno uporabo“ , pred tem izvede teste, 
da pridobi dovolj znanstvenih dokazov, ali 
se sklicuje na najnovejše znanstvene 
dokaze, ki dokazujejo, da obdelava tega 
pripomočka ne velja za varno. 
2. Ko proizvajalec zbere te znanstvene 
dokaze, jih posreduje Komisiji in ta se v 
zvezi s tem nemudoma posvetuje z 
Znanstvenim odborom za nastajajoča in 
na novo ugotovljena zdravstvena tveganja.
Omenjeni odbor v 90 dneh sprejme 
mnenje ter ustrezno obvesti Komisijo in 
proizvajalca.
Če omenjeni znanstveni odbor sklene, da 
znanstveni dokazi, ki jih je zagotovil 
proizvajalec, niso zadosten dokaz, da 
pripomočka ni mogoče varno obdelovati, 
zahteva od proizvajalca, naj izvede 
dodatne teste in posreduje prepričljivejše 
dokaze. 
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Potem ko omenjeni odbor prejme dodatne 
dokaze, ki jih je zahteval od proizvajalca, 
v 30 dneh sprejme končno mnenje ter 
ustrezno obvesti Komisijo in proizvajalca.
Proizvajalec označi pripomoček iz razreda 
III z oznako „za enkratno uporabo“ šele, 
ko Znanstveni odbor sklene, da obstaja 
dovolj znanstvenih dokazov, da obdelava 
tega pripomočka ne velja za varno.

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 15 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15c
Postopek za prekvalifikacijo pripomočkov 

za enkratno uporabo v pripomočke za 
večkratno uporabo

1. Vsaka fizična ali pravna oseba, ki želi 
obdelati pripomoček z oznako „za 
enkratno uporabo“ in ima dokaze, da bi 
bila obdelava tega pripomočka varna, 
obvesti Komisijo o svojih namenih in ji 
predloži dokaze. 
Komisija se nato nemudoma posvetuje z 
Znanstvenim odborom za nastajajoča in 
na novo ugotovljena zdravstvena tveganja.
Omenjeni odbor v 90 dneh sprejme 
mnenje ter ustrezno obvesti Komisijo, 
proizvajalca in fizično ali pravno osebo.
2. Če se Znanstveni odbor za nastajajoča 
in na novo ugotovljena zdravstvena 
tveganja strinja s fizično ali pravno osebo, 
da se pripomoček lahko obdeluje, 
proizvajalec, takoj ko je to mogoče in v 
vsakem primeru v 90 dneh od sprejetja 
mnenja Znanstvenega odbora, oznako na 
medicinskem pripomočku spremeni v 
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oznako „za večkratno uporabo“. 
3. Če Znanstveni odbor izda negativno 
mnenje in se fizična ali pravna oseba s 
tem ne strinja, lahko v 60 dneh po 
sprejetju mnenja Komisiji posreduje 
dodatne dokaze, da obdelava pripomočka 
ne bo ogrozila varnosti pacientov.
Komisija nemudoma zahteva od 
Znanstvenega odbora, naj ustrezno 
upošteva te dodatne dokaze in v 90 dneh 
sprejme končno mnenje.
Če Znanstveni odbor potrdi svoje prvo 
mnenje, s katerim izrazi nestrinjanje s 
tem, da bi se zadevni pripomoček na novo 
označil z oznako „za večkratno uporabo“, 
fizična ali pravna oseba, ki je vložila vlogo 
za obdelavo zadevnega pripomočka za 
enkratno uporabo, obdelave ne izvede.

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 15 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15d
Obdelava medicinskih pripomočkov z 

oznako za večkratno uporabo
1. Vsaka fizična ali pravna oseba, ki 
obdeluje pripomoček za večkratno 
uporabo, da ga prilagodi za nadaljnjo 
uporabo v Uniji, se šteje za proizvajalca 
obdelanega pripomočka in prevzame 
obveznosti proizvajalcev, določene v tej 
uredbi.
2. Komisija z izvedbenimi akti uvede 
standarde EU, da bi zagotovila varno 
obdelavo medicinskih pripomočkov z 
oznako „za večkratno uporabo“.
Komisija pri tem zagotovi, da so ti 
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standardi v skladu z najnovejšimi 
znanstvenimi dokazi, ustreznimi standardi 
ISO ali drugimi mednarodnimi 
tehničnimi standardi, ki so jih sprejele 
uveljavljene mednarodne organizacije za 
standardizacijo, pod pogojem, da ti 
mednarodni standardi lahko zagotovijo 
najmanj višjo stopnjo varnosti in 
učinkovitosti kot standardi ISO.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
88(3).

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 26 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Povzetek varnosti in klinične učinkovitosti Poročilo o varnosti in klinični 
učinkovitosti

1. Proizvajalec za pripomočke razreda III 
in pripomočke za vsaditev, razen 
pripomočkov, izdelanih za posameznega 
uporabnika, ali pripomočkov za klinične 
raziskave, pripravi povzetek varnosti in
klinične učinkovitosti. Sestavljen je tako, 
da je razumljiv predvidenemu uporabniku.
Osnutek tega povzetka je del 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti
priglašenemu organu, vključenemu v 
ugotavljanje skladnosti v skladu s 
členom 42, in ki jo navedeni organ potrdi.

1. Proizvajalec za pripomočke, ki jih 
predloži v postopek za izdajo dovoljenja za 
promet, razen za pripomočke, izdelane za 
posameznega uporabnika, ali pripomočke
za klinične raziskave, pripravi poročilo o 
varnosti in klinični učinkovitosti
pripomočka na podlagi vseh informacij, 
zbranih med klinično raziskavo. 
Proizvajalec pripravi tudi povzetek tega 
poročila, ki je napisan tako, da ga brez 
težav razume nestrokovna oseba. Osnutek 
tega poročila je del dokumentacije, ki jo je 
treba predložiti nacionalnemu organu ali 
Agenciji, kar je ustrezno, ki je vključen(-
a) v postopek za izdajo dovoljenja za 
promet, in jo mora ta organ ali Agencija 
potrditi.

1a. Povzetek iz odstavka 1 je na voljo 
javnosti prek banke podatkov Eudamed v 
skladu z določbami iz člena 27(2)(b) in 
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Priloge V, del A, točka 18. 
2. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
določi obliko in predstavitev podatkovnih 
elementov, ki morajo biti vključeni v 
povzetek varnosti in klinične 
učinkovitosti. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 88(2).

2. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
določi obliko in predstavitev podatkovnih 
elementov, ki morajo biti vključeni v
poročilo in povzetek iz odstavka 1.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 88(2).

Or. en

Obrazložitev

Pravo poročilo z vsemi podatki klinične raziskave bi bilo treba predložiti priglašenim 
organom, uporabnikom prijazen povzetek tega poročila pa bi moral biti javno dostopen prek 
banke podatkov Eudamed. 

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) elektronski sistem za dovoljenja za 
promet iz člena 41b.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podatke v banko podatkov Eudamed 
vnesejo države članice, priglašeni organi, 
gospodarski subjekti in sponzorji, kot je 
opredeljeno v določbah o elektronskih 
sistemih iz odstavka 2.

3. Podatke v banko podatkov Eudamed 
vnašajo Agencija, države članice, 
priglašeni organi, gospodarski subjekti, 
sponzorji in zdravstveni delavci, kot je 
opredeljeno v določbah o elektronskih 
sistemih iz odstavka 2.

Or. en
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Obrazložitev

Različni elektronski sistemi v okviru banke podatkov Eudamed zagotavljajo javnosti 
diferenciran dostop. Da bi bili ti podatki uporabni za javnost, je pomembno, da so vsi oddelki, 
ki so dostopni javnosti, predstavljeni na uporabnikom prijazen način, kar zagotovi Komisija v 
posvetovanju z ustrezno organizacijo, ki je najprimernejša za svetovanje o tem.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vse informacije, zbrane in obdelane v 
banki podatkov Eudamed, so dostopne 
državam članicam in Komisiji. Informacije 
so dostopne priglašenim organom, 
gospodarskim subjektom, sponzorjem in 
javnosti v obsegu, opredeljenem v 
določbah iz odstavka 2.

4. Vse informacije, zbrane in obdelane v 
banki podatkov Eudamed, so dostopne 
državam članicam in Komisiji. Informacije 
so dostopne Agenciji, priglašenim 
organom, gospodarskim subjektom, 
sponzorjem, zdravstvenim delavcem in 
javnosti v obsegu, opredeljenem v 
določbah iz odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Različni elektronski sistemi v okviru banke podatkov Eudamed zagotavljajo javnosti 
diferenciran dostop. Da bi bili ti podatki uporabni za javnost, je pomembno, da so vsi oddelki, 
ki so dostopni javnosti, predstavljeni na uporabnikom prijazen način, kar zagotovi Komisija v 
posvetovanju z ustrezno organizacijo, ki je najprimernejša za svetovanje o tem.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija in države članice zagotovijo, 
da lahko posamezniki, na katere se podatki 
nanašajo, učinkovito uveljavljajo svoje 
pravice do informacij, dostopa, popravka in 
ugovora v skladu z Uredbo (ES) 
št. 45/2001 in Direktivo 95/46/ES.
Zagotovijo, da lahko posamezniki, na 
katere se podatki nanašajo, učinkovito 

6. Komisija, Agencija in države članice 
zagotovijo, da lahko posamezniki, na 
katere se podatki nanašajo, učinkovito 
uveljavljajo svoje pravice do informacij, 
dostopa, popravka in ugovora v skladu z 
Uredbo (ES) št. 45/2001 in 
Direktivo 95/46/ES. Zagotovijo, da lahko 
posamezniki, na katere se podatki 
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uveljavljajo pravico dostopa do podatkov, 
ki se nanašajo nanje, in pravico zahtevati, 
da se nepravilni ali nepopolni podatki 
popravijo in izbrišejo. Komisija in države 
članice v okviru svojih pristojnosti 
zagotovijo, da se nepravilno in nezakonito 
obdelani podatki izbrišejo v skladu z 
veljavno zakonodajo. Nepravilni podatki se 
popravijo in izbrišejo čim prej, vendar 
najpozneje v 60 dneh od take zahteve 
posameznika, na katerega se podatki 
nanašajo.

nanašajo, učinkovito uveljavljajo pravico 
dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanje, 
in pravico zahtevati, da se nepravilni ali 
nepopolni podatki popravijo in izbrišejo.
Komisija in države članice v okviru svojih 
pristojnosti zagotovijo, da se nepravilno in 
nezakonito obdelani podatki izbrišejo v 
skladu z veljavno zakonodajo. Nepravilni 
podatki se popravijo in izbrišejo čim prej, 
vendar najpozneje v 60 dneh od take 
zahteve posameznika, na katerega se 
podatki nanašajo.

Or. en

Obrazložitev

Različni elektronski sistemi v okviru banke podatkov Eudamed zagotavljajo javnosti 
diferenciran dostop. Da bi bili ti podatki uporabni za javnost, je pomembno, da so vsi oddelki, 
ki so dostopni javnosti, predstavljeni na uporabnikom prijazen način, kar zagotovi Komisija v 
posvetovanju z ustrezno organizacijo, ki je najprimernejša za svetovanje o tem.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Komisija pri razvoju in upravljanju 
banke podatkov Eudamed v posvetovanju 
z ustreznimi partnerji, tudi z 
organizacijami bolnikov in potrošnikov, 
zagotavlja, da so vsi javno dostopni deli 
Eudameda predstavljeni v uporabnikom 
prijaznem formatu. 

Or. en

Obrazložitev

Različni elektronski sistemi v okviru banke podatkov Eudamed zagotavljajo javnosti 
diferenciran dostop. Da bi bili ti podatki uporabni za javnost, je pomembno, da so vsi oddelki, 
ki so dostopni javnosti, predstavljeni na uporabnikom prijazen način, kar zagotovi Komisija v 
posvetovanju z ustrezno organizacijo, ki je najprimernejša za svetovanje o tem.
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Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, razpolaga z zadostnim številom 
usposobljenega osebja za pravilno 
izvajanje svojih nalog.

6. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, razpolaga z zadostnim številom 
usposobljenega notranjega osebja, 
zaposlenega za nedoločen čas, za pravilno 
izvajanje svojih nalog. Skladnost s to 
zahtevo se ocenjuje v okviru strokovnega 
pregleda iz odstavka 8.
Zlasti ima osebje nacionalnega organa, 
odgovornega za revizijo dela, ki ga 
opravlja osebje priglašenih organov, 
pooblaščenih za pregled izdelkov, 
dokazane kvalifikacije, ki so enakovredne 
kvalifikacijam osebja priglašenih 
organov, kot določa točka 3.2.5. Priloge 
VI.
Podobno velja, da ima osebje 
nacionalnega organa, odgovornega za 
revizijo dela, ki ga opravlja osebje 
priglašenih organov, pooblaščenih za 
revizije proizvajalčevega sistema vodenja 
kakovosti, dokazane kvalifikacije, ki so 
enakovredne kvalifikacijam osebja 
priglašenih organov, kot določa točka 
3.2.6. Priloge VI.

Kadar je nacionalni organ odgovoren za 
imenovanje priglašenih organov na 
področju izdelkov, razen medicinskih 
pripomočkov, se brez poseganja v 
člen 33(3) o vseh vidikih, posebej v zvezi z 
medicinskimi pripomočki, posvetuje s 
pristojnim organom za medicinske 
pripomočke.

Kadar je nacionalni organ odgovoren za 
imenovanje priglašenih organov na 
področju drugih izdelkov poleg
medicinskih pripomočkov, se o vseh 
vidikih, ki se nanašajo posebej na 
medicinske pripomočke, posvetuje s 
pristojnim organom za medicinske 
pripomočke.

Or. en
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Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice Komisiji in drugim 
državam članicam posredujejo informacije 
o svojih postopkih za ocenjevanje, 
določanje in priglasitev organov za 
ugotavljanje skladnosti ter spremljanje 
priglašenih organov ter o kakršni koli 
spremembi navedenih informacij.

7. Države članice Komisiji in drugim 
državam članicam posredujejo vse
informacije, ki jih te zahtevajo, o svojih 
postopkih za ocenjevanje, določanje in 
priglasitev organov za ugotavljanje 
skladnosti ter spremljanje priglašenih 
organov ter o kakršni koli spremembi 
navedenih informacij.

Or. en

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pripravijo letni načrt 
strokovnih pregledov, pri čemer zagotovijo 
ustrezno kroženje organov v pregledu in 
pregledanih organov, in ga predložijo 
Komisiji. Komisija lahko sodeluje pri 
pregledih. Rezultat strokovnega pregleda 
se sporoči vsem državam članicam in 
Komisiji, povzetek rezultatov pa mora biti 
javno dostopen.

Države članice pripravijo letni načrt 
strokovnih pregledov, pri čemer zagotovijo 
ustrezno kroženje organov v pregledu in 
pregledanih organov, in ga predložijo 
Komisiji. Komisija sodeluje pri pregledih.
Rezultat strokovnega pregleda se sporoči 
vsem državam članicam in Komisiji, 
povzetek rezultatov pa mora biti javno 
dostopen.

Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Priglašeni organi izpolnjujejo 1. Priglašeni organi izpolnjujejo 
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organizacijske in splošne zahteve ter 
zahteve glede vodenja kakovosti, virov in 
postopkov, ki so potrebni za izpolnjevanje 
njihovih nalog, za katere so imenovani v 
skladu s to uredbo. Minimalne zahteve, ki 
jih morajo izpolnjevati priglašeni organi, 
so določene v Prilogi VI.

organizacijske in splošne zahteve ter 
zahteve glede vodenja kakovosti, virov in 
postopkov, ki so potrebni za izpolnjevanje 
njihovih nalog, za katere so imenovani v 
skladu s to uredbo. V zvezi s tem je 
ključnega pomena stalno „notranje“ 
upravno, tehnično in znanstveno osebje s 
farmakološkim, medicinskim in tehničnim 
znanjem. Minimalne zahteve, ki jih morajo 
izpolnjevati priglašeni organi, so določene 
v Prilogi VI. Zlasti priglašeni organ v 
skladu s točko 1.2. Priloge VI s svojo 
organizacijo in delovanjem zagotavlja 
neodvisnost, objektivnost in 
nepristranskost izvajanja svojih dejavnosti 
in preprečuje navzkrižja interesov. 

Or. en

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Priglašeni organ ima stalno 
„notranje“ usposobljeno osebje ter 
strokovno znanje in izkušnje, in sicer na 
tehničnih področjih, povezanih z 
ocenjevanjem učinkovitosti pripomočkov, 
ter na medicinskem področju. Organ ima 
zmožnosti za „notranje“ ocenjevanje 
kakovosti podizvajalcev.
Oddajanje naročil podizvajalcem se dodeli 
javnim subjektom. Kadar so klinične 
izkušnje omejene, se pogodbe za oceno 
inovativnih medicinskih pripomočkov ali 
tehnologij lahko sklenejo tudi z zunanjimi 
strokovnjaki.

Or. en
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Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Priglašeni organi javno objavijo 
seznam podizvajalcev ali pomožnih 
organov in tudi posebnih nalog, za katere 
so odgovorni.

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dejavnosti ugotavljanja skladnosti lahko 
opravijo podizvajalci ali pomožni organ 
samo s soglasjem pravne ali fizične osebe, 
ki odda vlogo za ugotavljanje skladnosti.

3. Dejavnosti ugotavljanja skladnosti lahko 
opravijo podizvajalci ali pomožni organ 
samo z izrecnim soglasjem pravne ali 
fizične osebe, ki odda vlogo za 
ugotavljanje skladnosti.

Or. en

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Priglašeni organi nacionalnim organom, 
odgovornim za priglašene organe, hranijo 
na voljo zadevne dokumente v zvezi s 
preverjanjem kvalifikacij podizvajalca ali 
pomožnega organa ter delom, ki so ga ti 
izvedli v skladu s to uredbo.

4. Priglašeni organi nacionalnim organom, 
odgovornim za priglašene organe, vsaj 
enkrat letno predložijo zadevne 
dokumente v zvezi s preverjanjem 
kvalifikacij podizvajalca ali pomožnega 
organa ter delom, ki so ga ti izvedli v 
skladu s to uredbo.
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Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ugotovitve o neskladnosti organa z 
zahtevami iz Priloge VI se navedejo med 
postopkom ocenjevanja, kasneje pa o njih 
razpravljata nacionalni organ, pristojen za 
priglašene organe, in skupna ocenjevalna 
ekipa, da bi se strinjala glede ocene vloge.
Različna mnenja se navedejo v poročilu o 
oceni pristojnega nacionalnega organa.

Ugotovitve o neskladnosti organa za 
ugotavljanje skladnosti, ki je vložil vlogo,
z zahtevami iz Priloge VI se navedejo med 
postopkom ocenjevanja, kasneje pa o njih 
razpravljata nacionalni organ, pristojen za 
priglašene organe, in skupna ocenjevalna 
ekipa. Nacionalni organ v poročilu o 
oceni določi ukrepe, ki jih bo sprejel za 
zagotovitev skladnosti tega organa za 
ugotavljanje skladnosti, ki je vložil vlogo, 
z zahtevami iz Priloge VI.

Or. en

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Skupna ocenjevalna ekipa predloži 
mnenje o poročilu o oceni in osnutku 
priglasitve v 21 dneh od prejema 
navedenih dokumentov, Komisija pa to 
mnenje nemudoma predloži Koordinacijski 
skupini za medicinske pripomočke.
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke v 21 dneh po prejemu mnenja 
skupne ocenjevalne ekipe izda priporočilo 
glede osnutka priglasitve, ki jo zadevni
nacionalni organ ustrezno upošteva pri 
svoji odločitvi o imenovanju priglašenega 
organa.

6. Skupna ocenjevalna ekipa predloži 
mnenje o poročilu o oceni in osnutku 
priglasitve v 21 dneh od prejema 
navedenih dokumentov, Komisija pa to 
mnenje nemudoma predloži Koordinacijski 
skupini za medicinske pripomočke.
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke v 21 dneh po prejemu mnenja 
skupne ocenjevalne ekipe izda priporočilo 
glede osnutka priglasitve. Zadevni
nacionalni organ svojo odločitev o 
imenovanju priglašenega organa sprejme 
na podlagi priporočila Koordinacijske 
skupine. Kadar se njegova odločitev 
razlikuje od omenjenega priporočila, 
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nacionalni organ posreduje 
Koordinacijski skupini vse potrebne 
utemeljitve.

Or. en

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko priglasijo samo 
organe za ugotavljanje skladnosti, ki 
izpolnjujejo zahteve iz Priloge VI.

2. Države članice priglasijo samo organe za 
ugotavljanje skladnosti, ki izpolnjujejo 
zahteve iz Priloge VI.

Or. en

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če je nacionalni organ, pristojen za 
priglašene organe, odgovoren za 
imenovanje priglašenih organov na 
področju izdelkov, ki niso medicinski 
pripomočki, pristojni organ za medicinske 
pripomočke pred priglasitvijo poda 
pozitivno mnenje o priglasitvi in njenem 
področju uporabe.

črtano

Or. en



PE507.972v01-00 38/108 PR\933401SL.doc

SL

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Kadar država članica ali Komisija 
ugovarja v skladu z odstavkom 7, se 
priglasitev zadrži. V tem primeru Komisija 
zadevo v 15 dneh po izteku obdobja iz 
odstavka 7 predloži Koordinacijski skupini 
za medicinske pripomočke. Skupina po 
posvetovanju z udeleženimi stranmi poda 
svoje mnenje najpozneje v 28 dneh po tem, 
ko ji je bila zadeva predložena. Če se 
država članica priglasiteljica ne strinja z 
mnenjem Skupine, lahko od Komisije 
zahteva njeno mnenje.

8. Kadar država članica ali Komisija 
ugovarja v skladu z odstavkom 7, se 
priglasitev nemudoma zadrži. V tem 
primeru Komisija zadevo v 15 dneh po 
izteku obdobja iz odstavka 7 predloži 
Koordinacijski skupini za medicinske 
pripomočke. Skupina po posvetovanju z 
udeleženimi stranmi poda svoje mnenje 
najpozneje v 28 dneh po tem, ko ji je bila 
zadeva predložena. Če se država članica 
priglasiteljica ne strinja z mnenjem 
Skupine, lahko od Komisije zahteva njeno 
mnenje.

Or. en

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija zagotovi, da je seznam 
organov, priglašenih v skladu s to uredbo,
javno dostopen, vključno z 
identifikacijskimi številkami, ki so jim bile 
dodeljene, in dejavnostmi, za katere so bili 
priglašeni. Komisija zagotovi, da se ta 
seznam posodablja.

2. Komisija zagotovi, da je seznam 
organov, priglašenih v skladu s to uredbo,
lahko dostopen javnosti, vključno z 
identifikacijskimi številkami, ki so jim bile 
dodeljene, in dejavnostmi, za katere so bili 
priglašeni. Komisija zagotovi, da se ta 
seznam posodablja.

Or. en
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Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priglašeni organi nemudoma obvestijo 
nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, o vsaki spremembi, zlasti v zvezi z 
osebjem, prostori, pomožnimi organi ali 
podizvajalci, ki lahko vplivajo na skladnost 
z zahtevami iz Priloge VI ali na njihovo 
sposobnost izvajanja postopkov 
ugotavljanja skladnosti v zvezi s 
pripomočki, za katere so imenovani.

Priglašeni organi nemudoma in najpozneje 
v 15 dneh obvestijo nacionalni organ, 
pristojen za priglašene organe, o vsaki 
spremembi, zlasti v zvezi z osebjem, 
prostori, pomožnimi organi ali 
podizvajalci, ki lahko vplivajo na skladnost 
z zahtevami iz Priloge VI ali na njihovo 
sposobnost izvajanja postopkov 
ugotavljanja skladnosti v zvezi s 
pripomočki, za katere so imenovani.

Or. en

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Priglašeni organi se nemudoma 
odzovejo na zahteve v zvezi z opravljenimi 
postopki ugotavljanja skladnosti, ki jih 
predloži organ njihove ali druge države 
članice ali Komisija. Nacionalni organ, 
pristojen za priglašene organe države 
članice, v kateri ima organ sedež,
uveljavlja zahteve, ki so jih predložili 
organi katere koli druge države članice ali 
Komisija, razen če obstaja utemeljena 
domneva o nasprotnem; v tem primeru se 
lahko obe strani posvetujeta s 
Koordinacijsko skupino za medicinske 
pripomočke. Priglašeni organ ali
nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, lahko zahteva, da se vse 
informacije, poslane organom druge 
države članice ali Komisiji, obravnavajo 
zaupno.

2. Priglašeni organi se nemudoma in 
najpozneje v 15 dneh odzovejo na zahteve 
v zvezi z opravljenimi postopki 
ugotavljanja skladnosti, ki jih predloži 
organ njihove ali druge države članice ali 
Komisija. Nacionalni organ, pristojen za 
priglašene organe države članice, v kateri 
ima organ sedež, uveljavlja zahteve, ki so 
jih predložili organi katere koli druge 
države članice ali Komisija. Če obstaja 
utemeljen razlog za ravnanje v nasprotju s 
tem, priglašeni organ obrazloži te razloge 
in se posvetuje s Koordinacijsko skupino, 
ki potem izda priporočilo. Nacionalni 
organ, pristojen za priglašene organe, 
ravna po priporočilu Koordinacijske 
skupine.
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Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, o vsakem zadržanju, omejitvi ali 
preklicu priglasitve takoj obvesti Komisijo 
in druge države članice.

Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, o vsakem zadržanju, omejitvi ali 
preklicu priglasitve takoj in najpozneje v 
10 dneh obvesti Komisijo in druge države 
članice.

Or. en

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, oceni, ali razlogi za spremembo 
priglasitve vplivajo na certifikate, ki jih je 
izdal priglašeni organ, in v treh mesecih po 
priglasitvi sprememb priglasitve Komisiji 
in drugim državam članicam predloži 
poročilo o ugotovitvah. Kadar je treba 
zagotoviti varnost pripomočkov na trgu, 
navedeni organ priglašenemu organu da 
navodila, da v razumnem roku, ki ga določi 
organ, zadrži ali prekliče vse neupravičeno 
izdane certifikate. Če priglašeni organ tega 
v določenem časovnem obdobju ne stori ali 
je prenehal z dejavnostjo, neupravičeno 
izdane certifikate zadrži ali prekliče 
nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe.

4. Nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe, oceni, ali razlogi za spremembo 
priglasitve vplivajo na certifikate, ki jih je 
izdal priglašeni organ, in v treh mesecih po 
priglasitvi sprememb priglasitve Komisiji 
in drugim državam članicam predloži 
poročilo o ugotovitvah. Kadar je to 
potrebno za zagotovitev varnosti
pripomočkov na trgu, navedeni organ 
priglašenemu organu da navodila, da v 
razumnem roku, ki ga določi organ, in 
najpozneje v 30 dneh po objavi poročila
zadrži ali prekliče vse neupravičeno izdane 
certifikate. Če priglašeni organ tega v 
določenem časovnem obdobju ne stori ali 
je prenehal z dejavnostjo, neupravičeno 
izdane certifikate zadrži ali prekliče 
nacionalni organ, pristojen za priglašene 
organe.
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Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ ali priglašeni organ, ki prevzame 
naloge priglašenega organa, na katerega 
vpliva sprememba priglasitve, o tem takoj 
obvesti Komisijo, druge države članice in 
druge priglašene organe.

Organ ali priglašeni organ, ki prevzame 
naloge priglašenega organa, na katerega 
vpliva sprememba priglasitve, o tem takoj
in najpozneje v 10 dneh obvesti Komisijo, 
druge države članice in druge priglašene 
organe.

Or. en

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zagotovi, da je ustrezno 
usklajevanje in sodelovanje med 
priglašenimi organi vzpostavljeno in deluje 
kot koordinacijska skupina priglašenih 
organov na področju medicinskih 
pripomočkov, vključno z in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki.

Komisija zagotovi, da je ustrezno 
usklajevanje in sodelovanje med 
priglašenimi organi vzpostavljeno in deluje 
kot koordinacijska skupina priglašenih 
organov na področju medicinskih 
pripomočkov, vključno z in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki.
Ta skupina se sestaja redno in najmanj 
dvakrat na leto.

Or. en



PE507.972v01-00 42/108 PR\933401SL.doc

SL

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 40 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Takse Takse za dejavnosti nacionalnih organov

Or. en

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice, v katerih imajo organi 
sedež, zaračunavajo takse organom za 
ugotavljanje skladnosti, ki so vložili vlogo, 
in priglašenim organom. Te pristojbine v 
celoti ali delno krijejo stroške, povezane z 
dejavnostmi, ki jih izvajajo nacionalni 
organi, pristojni za priglašene organe v 
skladu s to uredbo.

1. Države članice, v katerih imajo organi 
sedež, zaračunavajo takse organom za 
ugotavljanje skladnosti, ki so vložili vlogo, 
in priglašenim organom. Te pristojbine v 
celoti ali delno krijejo stroške, povezane z 
dejavnostmi, ki jih izvajajo nacionalni 
organi, pristojni za priglašene organe v 
skladu s to uredbo. Te takse so primerljive 
med državami članicami in njihova višina 
je javno objavljena.

Or. en

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 89, ki 
določajo sestavo in višino pristojbin iz 
odstavka 1, pri čemer upošteva cilje 
varovanja zdravja in varnosti ljudi, 
podpore inovacijam in stroškovne 
učinkovitosti. Posebna pozornost se 

2. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 89, ki 
določajo sestavo in primerljivo višino 
pristojbin iz odstavka 1, pri čemer upošteva 
cilje varovanja zdravja in varnosti ljudi, 
podpore inovacijam in stroškovne 
učinkovitosti ter potrebo po oblikovanju 



PR\933401SL.doc 43/108 PE507.972v01-00

SL

nameni interesom priglašenih organov, ki 
so predložili veljaven certifikat 
nacionalnega akreditacijskega organa iz 
člena 31(2), in priglašenih organov, ki so 
mala in srednja podjetja, kot so opredeljena 
v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

enakih konkurenčnih pogojev v državah 
članicah. Posebna pozornost se nameni 
interesom priglašenih organov, ki so 
predložili veljaven certifikat nacionalnega 
akreditacijskega organa iz člena 31(2), in 
priglašenih organov, ki so mala in srednja 
podjetja, kot so opredeljena v Priporočilu 
Komisije 2003/361/ES.

Or. en

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 40 a
Preglednost taks, ki jih zaračunavajo 

priglašeni organi za dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti

1. Države članice sprejmejo pravila o 
standardnih taksah za priglašene organe.
2. Takse so primerljive med državami 
članicami. Komisija zagotovi smernice za 
lažjo primerljivost teh taks v 24 mesecih 
od datuma začetka veljavnosti te uredbe.
3. Države članice svoj seznam 
standardnih pristojbin posredujejo 
Komisiji.
4. Nacionalni organ zagotovi, da 
priglašeni organ javno objavi seznam 
standardnih taks za dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti. 

Or. en
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Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Poglavje V – oddelek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 1a – Dovoljenje za promet

Or. en

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 41a

Splošna načela v zvezi z dovoljenjem za 
promet

1. Nobeni od naslednjih pripomočkov se 
ne smejo dati na trg v Uniji, če ni bilo s 
centraliziranim postopkom iz člena 41c in 
v skladu z določbami te uredbe izdano 
dovoljenje Unije za promet z njimi:
– inovativni pripomočki za vsaditev,
– inovativni pripomočki iz člena 1(4),
– inovativni pripomočki iz člena 1 (5) in 
točke 5.3. Priloge VII (Pravilo 11)ali
– inovativni pripomočki, izdelani z 
uporabo človeških ali živalskih tkiv ali 
celic ali njihovih derivatov, ki so neživi ali 
narejeni neživi. 
2. Nobeni od naslednjih pripomočkov se 
ne smejo dati na trg države članice, če ni 
pristojni organ omenjene države članice z 
decentraliziranim postopkom iz člena 41d 
in v skladu z določbami te uredbe izdal 
nacionalno dovoljenje za promet z njimi:
– pripomočki iz razreda III,
– neinovativni pripomočki za vsaditev, 
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– neinovativni pripomočki iz člena 1(4),
– neinovativni pripomočki iz člena 1(5) in 
točke 5.3. Priloge VII (Pravilo 11)ali 
– neinovativni pripomočki, izdelani z 
uporabo človeških ali živalskih tkiv ali 
celic ali njihovih derivatov, ki so neživi ali 
narejeni neživi. 
3. Z odstopanjem od odstavka 2 se 
proizvajalec lahko odloči, da bo za 
pripomočke iz odstavka 2 zaprosil za 
dovoljenje za promet na podlagi 
centraliziranega postopka.
4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 89 za spremembo seznama iz 
odstavka 1 zaradi tehničnega napredka. 
5. Za pripomočke, na katere se nanašata 
odstavek 1 in 2 in ki so na datum začetka 
veljavnosti te uredbe že na trgu Unije, je v 
skladu s postopki, ki jih določa ta oddelek, 
od datuma konca veljavnosti njihovega 
certifikata potrebno dovoljenje za promet.
6. Dovoljenje za promet, izdano na 
podlagi tega oddelka, je veljavno pet let.
Dovoljenje za promet se lahko obnovi po 
petih letih na podlagi ponovnega 
ovrednotenja razmerja med tveganji in 
koristmi, ki ga opravi Agencija.
7. Komisija ali država članica, kar je 
ustrezno, vse vloge za pridobitev 
dovoljenja za promet in izdana dovoljenja 
za promet na podlagi določb členov 41c, 
41d, 41e in 41f ter podatke, na katere se 
nanaša člen 41b, nemudoma in 
najpozneje v 15 dneh od prejema vnese v 
elektronski sistem iz člena 41b(1).
Odbor za odobritev medicinskih 
pripomočkov iz člena 41c ali pristojni 
organ zadevne države članice, preden 
začne preučevati vlogo za medicinski 
pripomoček, preveri, da ni bila za isti 
medicinski pripomoček vložena nobena 
druga vloga. 
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Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 41 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 41b

Elektronski sistem za dovoljenja za 
promet

1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami vzpostavi in upravlja 
elektronski sistem za registracijo vlog za 
pridobitev dovoljenja za promet in izdanih 
dovoljenj za promet na podlagi tega 
oddelka ter zbira in obdeluje naslednje 
informacije:
– ime proizvajalca,
– ime in razred tveganja medicinskega 
pripomočka,
– postopek, ki se uporablja,
– v primeru decentraliziranega postopka 
država članica, v kateri je proizvajalec 
vložil vlogo,
– spremna dokumentacija vloge za 
pridobitev dovoljenja za promet,
– poročilo o oceni za medicinski 
pripomoček, izdano med postopkom za 
izdajo dovoljenja za promet,
– datum odobritve dovoljenja za promet in 
datum, od katerega je pripomoček v 
prometu, če je drugačen, 
– vse informacije v zvezi z začasnim ali 
trajnim odvzemom dovoljenja za promet.
2. Informacije, ki jih zbere in obdela 
elektronski sistem in se nanašajo na 
centralizirani postopek iz člena 41c, v 
elektronski sistem za registracijo vnese 
Evropska agencija za zdravila.
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Informacije, ki jih zbere in obdela 
elektronski sistem in se nanašajo na 
decentralizirani postopek iz člena 41d, v 
elektronski sistem za registracijo vnesejo 
države članice.
3. Če je treba te informacije posodobiti 
glede prometa s pripomočkom ali 
začasnega ali trajnega umika pripomočka 
s trga, proizvajalec nemudoma obvesti 
Agencijo ali pristojni nacionalni organ, 
kar ustreza, in ta nemudoma posodobi 
informacije v elektronskem sistemu.
4. Informacije, ki jih zbere in obdela 
elektronski sistem in se nanašajo na vloge 
za pridobitev dovoljenja za promet, so 
dostopne samo državam članicam, 
Agenciji in Komisiji. 
Informacije, ki jih zbere in obdela 
elektronski sistem in se nanašajo na 
izdana dovoljenja za promet, so dostopne 
javnosti. 

Or. en

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 41 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 41c

Centralizirani postopek
1. S to uredbo se v skladu z določbami 
člena 41d ustanovi Odbor za odobritev 
medicinskih pripomočkov. Odbor je del 
Evropske agencije za zdravila. 
2. Odbor za odobritev medicinskih 
pripomočkov je odgovoren za pripravo 
mnenj Agencije o vseh zadevah v zvezi z 
dopustnostjo vlog, predloženih v skladu s 
centraliziranim postopkom, izdajo, 
spremembo, začasnim odvzemom ali 
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preklicem dovoljenja za dajanje v promet 
pripomočkov za vsaditev in pripomočkov, 
ki vsebujejo ali odmerjajo aktivne snovi.
3. Vsaka vloga za pripomočke iz člena 41a 
(1) vsebuje podatke in dokumente, 
navedene v prilogah VII, IX in X, kar je 
ustrezno.
4. Vlogi se priloži pristojbina, ki se plača 
Agenciji za pregled vloge.
5. Agencija zagotovi, da je mnenje Odbora 
za odobritev medicinskih pripomočkov 
izdano v 210 dneh po prejemu popolne 
vloge.
Odbor za odobritev medicinskih 
pripomočkov ima na voljo najmanj 80 dni 
od prejetja vloge za analizo znanstvenih 
podatkov v spremni dokumentaciji vloge 
za pridobitev dovoljenja za promet. 
Agencija lahko ta rok podaljša na podlagi 
ustrezno utemeljene prošnje Odbora za 
odobritev medicinskih pripomočkov.
6. Odbor lahko samo enkrat zahteva od 
proizvajalca, da predloži dodatne 
informacije, ki so iz znanstveno 
utemeljenih razlogov nujne za oceno 
vloge za pridobitev dovoljenja za promet. 
To lahko vključuje zahtevo za vzorce ali 
obisk na kraju samem v prostorih 
proizvajalca. V primeru takšne zahteve se 
obdobje iz odstavka 5 začasno prekine, 
dokler niso zagotovljene zahtevane 
dodatne informacije.
7. Komisija po posvetu z Agencijo, 
državami članicami in zainteresiranimi 
stranmi pripravi podrobno navodilo glede 
oblike, v kateri je treba predložiti vloge za 
pridobitev dovoljenja za promet.
8. Kadar Odbor za odobritev medicinskih 
pripomočkov meni, da je to nujno za 
dokončno preučitev vloge, lahko zahteva 
poseben inšpekcijski pregled proizvodnih 
prostorov, kjer predlagatelj proizvaja 
zadevne medicinske pripomočke. Ti 
inšpekcijski pregledi so nenapovedani.
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Inšpekcijski pregled v roku, ki je določen 
v odstavku 5, izvedejo inšpektorji države 
članice z ustreznimi kvalifikacijami. Te 
inšpektorje lahko spremlja poročevalec ali 
strokovnjak, ki ga določi Odbor za 
odobritev medicinskih pripomočkov.
9. Agencija takoj obvesti predlagatelja, če 
Odbor za odobritev medicinskih 
pripomočkov meni, da:
(a) vloga ne izpolnjuje meril za izdajo 
dovoljenja za promet, določenih v tej 
uredbi;
(b) spremna dokumentacija vloge ni v 
skladu z določbami te uredbe ali jo je 
treba spremeniti ali dopolniti;
(c) je treba dovoljenje za promet izdati pod 
določenimi pogoji,
(d) je treba dovoljenje za promet z 
zadevnim medicinskim pripomočkom 
zavrniti, ker pripomoček ni v skladu s to 
uredbo.
10. V 15 dneh po prejemu mnenja iz 
odstavka 9 lahko predlagatelj Agencijo 
pisno obvesti, da namerava zahtevati 
ponoven pregled mnenja. V tem primeru 
predlagatelj v 60 dneh po prejemu mnenja 
Agenciji pošlje podrobno utemeljitev 
zahteve.
V 60 dneh po prejetju utemeljitve zahteve 
Odbor za odobritev medicinskih 
pripomočkov ponovno preuči svoje 
mnenje v skladu s pogoji iz četrtega 
pododstavka člena 62(1) Uredbe (ES) 
št. 726/2004. Končnemu mnenju priloži 
utemeljitev sprejetega sklepa.
11. Agencija v 15 dneh od sprejetja 
mnenja pošlje Komisiji, državam članicam 
in predlagatelju končno mnenje Odbora 
za odobritev medicinskih pripomočkov 
skupaj s poročilom o oceni medicinskega 
pripomočka, ki ga pripravi zgoraj 
omenjeni odbor, in navedbo razlogov za 
svoje sklepe.
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12. Če predlagatelj vlogo za pridobitev 
dovoljenja za promet, predloženo 
Agenciji, umakne, še preden je izdano 
mnenje o vlogi, predlagatelj Agencijo 
obvesti o razlogih za to dejanje. Agencija 
dostop do teh podatkov omogoči javnosti 
in po izbrisu vseh podatkov tržno zaupne 
narave objavi poročilo o oceni, če je to na 
voljo.
13. V 15 dneh po prejemu mnenja iz člena 
11 Komisija pripravi osnutek odločbe, ki 
se sprejme v zvezi z vlogo.
Kadar se osnutek odločbe razlikuje od 
mnenja Agencije, Komisija priloži 
podrobno razlago razlogov za razlike.
Osnutek odločbe se pošlje državam 
članicam in predlagatelju.
Države članice imajo na voljo 22 dni, da 
Komisiji predložijo pisne pripombe na 
osnutek odločbe. Če je sprejetje odločbe 
nujno, lahko predsednik Odbora za 
medicinske pripomočke glede na stopnjo 
nujnosti zadeve določi krajši časovni rok. 
Ta časovni rok, razen v izjemnih 
okoliščinah, ni krajši od 5 dni.
14. Države članice lahko pisno zahtevajo, 
da se o osnutku odločbe iz odstavka 13 
razpravlja na plenarnem zasedanju 
Odbora za medicinske pripomočke, in 
podrobno predstavijo svoje razloge.
Kadar po mnenju Komisije pisne 
pripombe države članice odpirajo 
pomembna nova vprašanja znanstvene ali 
tehnične narave, ki jih mnenje Agencije 
ni obravnavalo, predsednik Odbora za 
medicinske pripomočke začasno ustavi 
postopek in vlogo napoti nazaj na 
Agencijo v nadaljnji pregled.
15. Komisija končno odločbo sprejme v 30 
dneh po zaključenem postopku pregleda iz 
člena 88(3).
16. Zavrnitev dovoljenja za promet 
pomeni prepoved dajanja pripomočkov iz 
člena 41a(1) na trg na območju celotne 
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Unije.
17. Po izdaji dovoljenja za promet imetnik 
dovoljenja za promet Agencijo obvesti o 
datumih dejanskega dajanja 
medicinskega pripomočka v promet v 
državah članicah ob upoštevanju 
različnih odobrenih oblik.
18. Imetnik dovoljenja za promet prav 
tako obvesti Agencijo, če se promet s tem 
proizvodom začasno ali za stalno prekine, 
in v zvezi s tem zagotovi utemeljitev na 
podlagi medicinskih in/ali ekonomskih 
razlogov.

Or. en

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 41 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 41d

Odbor za odobritev medicinskih 
pripomočkov

1. Odbor za odobritev medicinskih 
pripomočkov sestavljajo:
(a) po en član in en namestnik člana, ki ju 
imenuje vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 tega člena; 
(b) šest članov, ki jih na podlagi javnega 
razpisa imenuje Komisija, da bi se Odboru 
zagotovilo ustrezno strokovno znanje na 
področju medicinskih pripomočkov; 
(c) en član in en namestnik člana, ki ju na 
podlagi javnega razpisa imenuje Komisija 
po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom, da bi predstavljala 
zdravstvene delavce;
(d) en član in en namestnik člana, ki ju 
na podlagi javnega razpisa imenuje 
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Komisija po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom, da bi predstavljala 
organizacije bolnikov.
Namestniki članov predstavljajo člane, 
kadar so ti odsotni, in glasujejo v 
njihovem imenu. Namestniki članov iz 
točke (a) so lahko imenovani za 
poročevalce v skladu s členom 62 Uredbe 
(ES) št. 726/2004. 
2. Država članica lahko za svoje naloge v 
Odboru za odobritev medicinskih 
pripomočkov pooblasti drugo državo 
članico. Vsaka država članica lahko 
zastopa največ še eno drugo državo 
članico. 
3. Člani in namestniki v Odboru za 
odobritev medicinskih pripomočkov se 
imenujejo na podlagi svojega strokovnega 
znanja in izkušenj na področju 
medicinskih pripomočkov, da se 
zagotovijo najvišje ravni specialističnih 
kvalifikacij in širok spekter ustrezne 
strokovnosti. V ta namen se države članice 
povežejo z upravnim odborom Agencije in 
Komisijo, da bi zagotovile, da končna 
sestava Odbora za odobritev medicinskih 
pripomočkov zajema znanstvena področja, 
pomembna za njegove naloge. 
4. Člani in namestniki članov Odbora za 
odobritev medicinskih pripomočkov so 
imenovani za obdobje treh let, ki se lahko 
enkrat podaljša in se nato obnavlja v 
skladu s postopki iz odstavka 1. Odbor 
izvoli predsednika med svojimi 
polnopravnimi člani za obdobje treh let, ki 
se lahko enkrat podaljša. 
5. Za Odbor za odobritev medicinskih 
pripomočkov se uporabljajo odstavki 3, 4, 
5, 6, 7 in 8 člena 61 Uredbe (ES) 
726/2004. 
6. Mandat Odbora za odobritev 
medicinskih pripomočkov zajema vse 
vidike ocenjevanja medicinskih 
pripomočkov v okviru postopkov na 
podlagi členov 41c in 41f;
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Or. en

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 41 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 41e

Decentralizirani postopek
1. Države članice se v elektronskem 
sistemu za dovoljenja za promet iz člena 
41b prepričajo, da se v danem trenutku ne 
preučuje nobena druga vloga in da za isti 
medicinski pripomoček ni bilo izdano 
nobeno drugo dovoljenje za promet.
2. Če država članica ugotovi, da je vloga 
za pridobitev dovoljenja za promet z 
zadevnim medicinskim pripomočkom že v 
obravnavi v drugi državi članici, zadevna 
država članica opusti ocenjevanje vloge in 
o tem nemudoma obvesti predlagatelja.
3. Če je država članica odobrila 
medicinski pripomoček, za katerega je 
bila vložena vloga za pridobitev dovoljenja 
za promet v drugi državi članici, slednja 
vlogo zavrne in nemudoma obvesti 
predlagatelja.
4. Države članice sprejmejo vse ustrezne 
ukrepe za zagotovitev, da bo postopek za 
izdajo dovoljenja za promet z 
medicinskimi pripomočki iz člena 41a (2) 
zaključen v 210 dneh od predložitve 
popolne vloge.
5. Pristojni nacionalni organ države 
članice lahko samo enkrat zahteva od 
proizvajalca, da predloži dodatne 
informacije, ki so iz znanstveno 
utemeljenih razlogov nujne za oceno 
vloge za pridobitev dovoljenja za promet. 
To lahko vključuje zahtevo za vzorce ali 
obisk na kraju samem v prostorih 
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proizvajalca. Obdobje iz odstavka 4 se 
začasno prekine do predložitve zahtevanih 
dodatnih informacij in najdlje za obdobje 
60 dni.
6. Če predlagatelj vlogo za pridobitev 
dovoljenja za promet, predloženo 
pristojnemu organu države članice, 
umakne, še preden je dano mnenje o 
vlogi, predlagatelj pristojni organ te 
države članice obvesti o razlogih za to 
dejanje. Nacionalni pristojni organ 
javnosti omogoči dostop do teh podatkov 
in po izbrisu vseh podatkov tržno zaupne 
narave objavi poročilo o oceni, če je to na 
voljo.
7. Pristojni organ zadevne države članice 
takoj po izdaji dovoljenja za promet o tem 
obvesti predlagatelja.
8. Nacionalni pristojni organ brez 
odlašanja in v roku 15 dni zagotovi, da je 
dovoljenje za promet dostopno javnosti.
9. Nacionalni pristojni organ pripravi 
poročilo o oceni in doda svoje pripombe, 
zlasti v zvezi z rezultatom kliničnih 
raziskav in sistemom za obvladovanje 
tveganj.
10. Pristojni nacionalni organ po izbrisu 
vseh podatkov poslovno zaupne narave 
nemudoma in najpozneje v 15 dneh 
zagotovi, da je poročilo o oceni skupaj z 
razlogi za njegovo mnenje dostopno 
javnosti.
11. Države članice obveščajo Agencijo o 
vseh dovoljenjih za promet, ki so jih 
izdale. 
12. Imetnik dovoljenja za promet po izdaji 
dovoljenja za promet obvesti pristojni 
organ države članice, ki je dovoljenje 
izdala, o datumu začetka dejanskega 
prometa z medicinskim pripomočkom v 
omenjeni državi članici.
13. Imetnik dovoljenja za promet prav 
tako obvesti pristojni organ, če se promet 
z medicinskim pripomočkom v državi 
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članici začasno ali za stalno prekine, in v 
zvezi s tem posreduje utemeljitev na 
podlagi medicinskih in/ali ekonomskih 
razlogov.

Or. en

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 41 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 41f

Vzajemno priznavanje decentraliziranega 
dovoljenja za promet

1. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke, ustanovljena s členom 78, je 
odgovorna za preučevanje vseh vprašanj v 
zvezi z dovoljenjem za promet z 
medicinskim pripomočkom, primernim za 
odobritev v skladu s postopkom iz člena 
41e, v več kot eni državi članic.
2. Za pridobitev dovoljenja za promet s 
takšnim medicinskim pripomočkom v več 
kot eni državi članici predlagatelj predloži 
vlogo na podlagi enakega dosjeja 
pristojnim organom v teh državah 
članicah. Dosje vsebuje informacije in 
dokumente, navedene v prilogah VIII, IX 
in X te uredbe. Predloženi dokumenti 
vključujejo seznam držav članic, ki jih ta 
vloga zadeva. Predlagatelj zaprosi eno od 
držav članic, da deluje kot „referenčna 
država članica“ in pripravi poročilo o 
oceni medicinskega pripomočka v skladu 
z odstavkom 3 ali 4. 
3. Če je ta medicinski pripomoček v času 
vloge že pridobil dovoljenje za promet, 
zadevne države članice priznajo 
dovoljenje za promet, ki ga je izdala 
referenčna država članica, pri čemer je to 
tista država članica, ki je prva izdala 
dovoljenje za promet. Imetnik dovoljenja 
za promet v ta namen zahteva od 
referenčne države članice, da posodobi 
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obstoječe poročilo o oceni za odobreni 
medicinski pripomoček. Referenčna 
država članica posodobi poročilo o oceni v 
90 dneh od prejema veljavne vloge. 
Poročilo o oceni se skupaj z drugimi 
zadevnimi informacijami in dokumenti 
pošlje zadevnim državam članicam in 
predlagatelju.
4. Kadar medicinski pripomoček v času 
vloge še ni pridobil dovoljenja za promet, 
predlagatelj referenčno državo članico 
prosi, da pripravi osnutek poročila o 
oceni. Referenčna država članica poročilo 
pripravi v 120 dneh od prejema popolne 
vloge in ga pošlje zadevnim državam 
članicam in predlagatelju.
5. V 90 dneh od prejema dokumentov iz 
odstavkov 3 in 4 zadevne države članice 
odobrijo poročilo o oceni in o tem 
obvestijo referenčno državo članico. 
Referenčna država članica zabeleži 
strinjanje vseh strank, zaključi postopek 
in o tem obvesti predlagatelja.
6. Vsaka država članica, v kateri se vloži 
vloga v skladu z odstavkom 2, v 30 dneh 
po potrditvi strinjanja sprejme odločitev v 
skladu z odobrenim poročilom o oceni.
7. Če zadevna država članica v obdobju iz 
odstavka 5 ne more odobriti poročila o 
oceni zaradi možnega resnega tveganja za 
javno zdravje, navede podroben opis 
razlogov za svoje stališče in o tem obvesti 
referenčno državo članico, druge zadevne 
države članice in predlagatelja. O točkah 
nestrinjanja je nemudoma obveščena tudi 
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke. 
8. Znotraj Koordinacijske skupine za 
medicinske pripomočke se vse države 
članice iz odstavka 7 kar najbolj 
potrudijo, da dosežejo dogovor o 
potrebnem ukrepanju. Predlagatelju dajo 
možnost, da svoje stališče izrazi ustno ali 
pisno. Če države članice v 60 dneh od 
obvestila o točkah nestrinjanja dosežejo 
dogovor, referenčna država članica 
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zabeleži dogovor, zaključi postopek in o 
tem obvesti predlagatelja. Uporabi se 
odstavek 6. 
9. Če države članice ne dosežejo dogovora 
v 60-dnevnem roku iz odstavka 7, o zadevi 
nemudoma obvestijo Agencijo zaradi 
uporabe postopka iz člena 41g. Agenciji se 
predloži podrobno poročilo glede 
vprašanj, o katerih države članice niso 
dosegle dogovora, ter razloge za njihovo 
nestrinjanje. Kopija se pošlje 
predlagatelju.
10. Takoj ko predlagatelj prejme obvestilo, 
da je bila zadeva napotena na Agencijo, ji 
nemudoma pošlje kopijo informacij in 
dokumentov iz odstavka 2.
11. V okoliščinah iz odstavka 9 lahko 
države članice, ki so odobrile poročilo o 
oceni referenčne države članice, na 
zahtevo predlagatelja izdajo dovoljenje za 
promet z medicinskim pripomočkom, ne 
da bi počakale na rezultat postopka iz 
člena 41g. V tem primeru izdano 
dovoljenje ne vpliva na rezultat tega 
postopka.

Or. en

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 41 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 41g

Arbitražni postopek v primeru 
nestrinjanja glede vzajemnega 

priznavanja decentraliziranega dovoljenja 
za promet

1. Pri sklicevanju na postopek iz tega 
člena Odbor za medicinske pripomočke 
obravnava zadevo in izda obrazloženo 
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mnenje v 60 dneh od datuma, ko mu je 
bila zadeva predložena.
V nujnih primerih se lahko Odbor na 
predlog predsednika odloči za krajši rok.
2. Za obravnavo zadeve lahko Odbor za 
medicinske pripomočke imenuje enega 
svojih članov za poročevalca. Odbor lahko 
imenuje tudi posamezne strokovnjake za 
svetovanje o posebnih vprašanjih. Pri 
imenovanju strokovnjakov Odbor opredeli 
njihove naloge in določi rok za 
dokončanje teh nalog.
3. Preden Odbor za medicinske 
pripomočke izda mnenje, predlagatelju ali 
imetniku dovoljenja za promet omogoči, 
da poda pisno ali ustno obrazložitev v 
roku, ki ga določi Odbor.
Odbor lahko začasno prekine časovni rok 
iz odstavka 1, da predlagatelju ali 
imetniku dovoljenja za promet omogoči, 
da pripravi obrazložitev.
4. Agencija nemudoma obvesti 
predlagatelja ali imetnika dovoljenja za 
promet o mnenju Odbora o dovoljenju za 
promet z zadevnim medicinskim 
pripomočkom. 
V 15 dneh od prejetja mnenja Odbora za 
medicinske pripomočke lahko predlagatelj 
ali imetnik dovoljenja za promet v pisni 
obliki uradno obvesti Agencijo, da bo 
zahteval ponoven pregled mnenja. V tem 
primeru v 60 dneh od prejema mnenja 
Agenciji sporoči podrobne razloge za 
svojo zahtevo.
Odbor v 60 dneh od prejema utemeljitve 
zahtevka ponovno preuči svoje mnenje. 
Imenuje drugega poročevalca in po 
potrebi drugega soporočevalca, kot sta 
bila imenovana za prvotno mnenje. 
Postopek ponovnega pregleda obravnava 
le posamezne dele mnenja, ki jih je na 
začetku opredelil predlagatelj ali imetnik 
dovoljenja za promet, in temelji le na 
znanstvenih podatkih, ki so bili na voljo, 
ko je Odbor sprejel prvotno mnenje. 



PR\933401SL.doc 59/108 PE507.972v01-00

SL

Predlagatelj ali imetnik dovoljenja za 
promet lahko zahteva, da se Odbor v zvezi 
s ponovnim pregledom posvetuje s 
svetovalnim odborom, kot ga določa člen 
78a.
Razlogi za sprejeti sklep v okviru 
ponovnega pregleda se priložijo poročilu o 
oceni iz odstavka 5 tega člena.
5. V 15 dneh od sprejetja mnenja 
Agencija pošlje končno mnenje Odbora za 
medicinske pripomočke državam 
članicam, Komisiji in predlagatelju ali 
imetniku dovoljenja za promet skupaj s 
poročilom o oceni medicinskega 
pripomočka in navedbo razlogov za svoje 
sklepe.
V primeru pozitivnega mnenja v zvezi z 
vlogo za vzajemno priznavanje 
decentraliziranega dovoljenja za promet z 
medicinskim pripomočkom iz člena 41f se 
mnenju priložijo naslednji dokumenti:
(a) dokumenti dosjeja, na katerega se 
nanaša člen 41f(2);
(b) vsi pogoji, ki bi lahko vplivali na 
dovoljenje;
(c) podrobni podatki o vseh priporočenih 
pogojih ali omejitvah v zvezi z varno in 
učinkovito uporabo medicinskega 
pripomočka;
(d) predlog besedila oznake in navodila za 
uporabo medicinskega pripomočka.
6. V 15 dneh po prejetju mnenja iz 
odstavka 5 Komisija pripravi osnutek 
odločbe, ki jo je treba sprejeti glede vloge, 
ob upoštevanju zakonodaje Unije. 
Če osnutek odločbe predvideva izdajo 
dovoljenja za promet, je treba priložiti 
dokumente iz odstavka 5. 
Kadar osnutek odločbe ni v skladu z 
mnenjem Agencije, Komisija priloži tudi 
podrobno razlago razlogov za razlike.
Osnutek odločbe se pošlje državam 
članicam ter predlagatelju ali imetniku 
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dovoljenja za promet.
Države članice imajo na voljo 22 dni, da 
Komisiji predložijo pisne pripombe na 
osnutek odločbe. Če je sprejetje odločbe 
nujno, lahko predsednik Odbora za 
medicinske pripomočke glede na stopnjo 
nujnosti zadeve določi krajši časovni rok. 
Ta časovni rok, razen v izjemnih 
okoliščinah, ni krajši od 5 dni.
7. Države članice lahko pisno zahtevajo, 
da se o osnutku odločbe iz odstavka 6 
razpravlja na plenarnem zasedanju 
Odbora za medicinske pripomočke, kot je 
opredeljeno v členu 88(1), in podrobno 
predstavijo svoje razloge. 
Kadar po mnenju Komisije pisne 
pripombe države članice odpirajo 
pomembna nova vprašanja znanstvene ali 
tehnične narave, ki jih mnenje Agencije 
ni obravnavalo, predsednik Odbora za 
medicinske pripomočke začasno ustavi 
postopek in vlogo napoti nazaj na 
Agencijo v nadaljnji pregled.
8. Komisija sprejme končno odločitev v 
skladu s postopkom iz člena 88(3) in v 30 
dneh od njegovega zaključka. Komisija 
posodobi informacije o zadevnem 
pripomočku v elektronskem sistemu iz 
člena 41b.
9. Zavrnitev dovoljenja za promet pomeni 
prepoved dajanja zadevnega pripomočka v 
promet na področju celotne Unije.
10. Odločba iz odstavka 8 se naslovi na 
vse države članice in pošlje imetniku 
dovoljenja za promet ali predlagatelju. 
Zadevne države članice in referenčna 
država članica odobrijo ali zavrnejo izdajo 
dovoljenja za promet ali spremenijo 
pogoje izdaje dovoljenja za promet, kot je 
potrebno za uskladitev z odločbo, v 30 
dneh od uradnega obvestila o njej. O tem 
ustrezno obvestijo Komisijo in Agencijo.

Or. en
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Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 41 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 41h

Sprememba dovoljenja za promet
1. Vsaka vloga imetnika dovoljenja za 
promet za spremembo dovoljenja za 
promet, ki je bilo odobreno v skladu z 
določbami členov 41c, 41e in 41f, se 
predloži vsem državam članicam, ki so 
predhodno izdale dovoljenje za promet z 
zadevnim medicinskim pripomočkom. 
Komisija je pooblaščena, da po posvetu z 
Agencijo sprejme delegirane akte v skladu 
s členom 89 te uredbe, da bi sprejela 
ustrezne ureditve za preučitev sprememb 
pogojev dovoljenja za promet.
2. V primeru arbitraže, ki je bila 
naslovljena na Komisijo, se za spremembe 
dovoljenja za promet analogno uporabi 
postopek, določen v členu 41g.
3. Kadar država članica meni, da je 
potrebna sprememba dovoljenja za 
promet, ki je bilo odobreno v skladu z 
določbami tega poglavja, ali začasni 
preklic ali ukinitev zaradi varovanja 
javnega zdravja, zadevna država članica 
takoj predloži zadevo Agenciji za uporabo 
postopka iz člena 41g. 
Država članica lahko v izjemnih primerih, 
kadar je hitro ukrepanje bistveno za 
zaščito javnega zdravja, do sprejetja 
dokončne odločitve začasno ustavi 
prodajo in uporabo zadevnega 
medicinskega pripomočka na svojem 
ozemlju. O razlogih za ta ukrep obvesti 
Komisijo, Agencijo in ostale države 
članice najpozneje naslednji delovni dan.
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Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Proizvajalci pripomočkov, razvrščenih v 
razred III, razen pripomočkov, izdelanih za 
posameznega uporabnika, ali pripomočkov 
za klinične raziskave, so predmet 
ugotavljanja skladnosti na podlagi 
celovitega zagotavljanja kakovosti in 
pregleda projektnega dosjeja, kot je 
določeno v Prilogi VIII. Proizvajalec se 
lahko namesto tega odloči, da bo uporabil 
ugotavljanje skladnosti, ki temelji na 
pregledu tipa, kot je določeno v Prilogi IX, 
v kombinaciji z ugotavljanjem skladnosti, 
ki temelji na preverjanju skladnosti 
izdelka, kot je določeno v Prilogi X.

2. Za proizvajalce pripomočkov, 
razvrščenih v razred III, razen 
pripomočkov, izdelanih za posameznega 
uporabnika, ali pripomočkov za klinične 
raziskave, velja obveznost pridobitve 
dovoljenja za promet na podlagi celovitega 
zagotavljanja kakovosti in pregleda 
projektnega dosjeja, kot je določeno v 
Prilogi VIII. Proizvajalec se lahko namesto 
tega odloči za vlogo za pridobitev 
dovoljenja za promet, ki temelji na 
pregledu tipa, kot je določeno v Prilogi IX, 
v kombinaciji z dovoljenjem za promet, ki 
temelji na preverjanju skladnosti izdelka, 
kot je določeno v Prilogi X.

V primeru pripomočkov iz prvega 
pododstavka člena 1(4) priglašeni organ 
sledi postopku posvetovanja, določenem v 
oddelku 6.1 poglavja II Priloge VIII ali 
oddelku 6 Priloge IX, kakor je ustrezno.

V primeru pripomočkov iz prvega 
pododstavka člena 1(4) Odbor za odobritev 
medicinskih pripomočkov iz člena 41c ali 
nacionalni organ sledi postopku 
posvetovanja, določenem v oddelku 6.1 
poglavja II Priloge VIII ali oddelku 6 
Priloge IX, kakor je ustrezno.

V primeru pripomočkov iz te uredbe v 
skladu s točko (e) člena 1(2) priglašeni 
organ sledi postopku posvetovanja iz 
oddelka 6.2 poglavja II Priloge VIII ali 
oddelka 6 Priloge IX, kakor je ustrezno.

V primeru pripomočkov iz te uredbe v 
skladu s točko (e) člena 1(2) poteka izdaja 
dovoljenja za promet v skladu s 
postopkom posvetovanja iz oddelka 6.2 
poglavja II Priloge VIII ali oddelka 6 
Priloge IX, kakor je ustrezno.

Or. en
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Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Proizvajalci pripomočkov iz razreda IIb, 
razen pripomočkov, izdelanih za 
posameznega uporabnika, ali pripomočkov 
za klinične raziskave, so predmet
ugotavljanja skladnosti na podlagi 
celovitega zagotavljanja kakovosti, kot je 
določeno v Prilogi VIII, razen poglavja II, 
z oceno projektne dokumentacije v okviru 
tehnične dokumentacije na reprezentativni 
podlagi. Proizvajalec se lahko namesto 
tega odloči, da bo uporabil ugotavljanje 
skladnosti, ki temelji na pregledu tipa, kot 
je določeno v Prilogi IX, v kombinaciji z 
ugotavljanjem skladnosti, ki temelji na 
preverjanju skladnosti izdelka, kot je 
določeno v Prilogi X.

3. Z odstopanjem od člena 41a so
proizvajalci pripomočkov iz razreda IIb, 
razen pripomočkov, izdelanih za 
posameznega uporabnika, ali pripomočkov 
za klinične raziskave, predmet ugotavljanja 
skladnosti na podlagi celovitega 
zagotavljanja kakovosti, kot je določeno v 
Prilogi VIII, razen poglavja II, z oceno 
projektne dokumentacije v okviru tehnične 
dokumentacije na reprezentativni podlagi.
Proizvajalec se lahko namesto tega odloči, 
da bo uporabil ugotavljanje skladnosti, ki 
temelji na pregledu tipa, kot je določeno v 
Prilogi IX, v kombinaciji z ugotavljanjem 
skladnosti, ki temelji na preverjanju 
skladnosti izdelka, kot je določeno v 
Prilogi X.

Or. en

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Proizvajalci pripomočkov iz razreda IIa, 
razen pripomočkov, izdelanih za 
posameznega uporabnika, ali pripomočkov 
za klinične raziskave, so predmet 
ugotavljanja skladnosti na podlagi 
celovitega zagotavljanja kakovosti, kot je 
določeno v Prilogi VIII, razen poglavja II, 
z oceno projektne dokumentacije v okviru 
tehnične dokumentacije na reprezentativni 
podlagi. Proizvajalec se lahko namesto 
tega odloči, da bo pripravil tehnično 
dokumentacijo iz Priloge II skupaj z 

4. Z odstopanjem od člena 41a so
proizvajalci pripomočkov iz razreda IIa, 
razen pripomočkov, izdelanih za 
posameznega uporabnika, ali pripomočkov 
za klinične raziskave, predmet ugotavljanja 
skladnosti na podlagi celovitega 
zagotavljanja kakovosti, kot je določeno v 
Prilogi VIII, razen poglavja II, z oceno 
projektne dokumentacije v okviru tehnične 
dokumentacije na reprezentativni podlagi.
Proizvajalec se lahko namesto tega odloči, 
da bo pripravil tehnično dokumentacijo iz 
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ugotavljanjem skladnosti, ki temelji na 
preverjanju skladnosti izdelka, kot je 
določeno v oddelku 7 dela A ali oddelku 8 
dela B Priloge X.

Priloge II skupaj z ugotavljanjem 
skladnosti, ki temelji na preverjanju 
skladnosti izdelka, kot je določeno v 
oddelku 7 dela A ali oddelku 8 dela B 
Priloge X.

Or. en

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 43 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vključenost priglašenih organov Vključenost priglašenih organov v 
postopek ugotavljanja skladnosti

Or. en

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar postopek ugotavljanja skladnosti 
zahteva vključitev priglašenega organa, 
lahko proizvajalec vloži vlogo pri 
priglašenem organu, ki ga sam izbere, pod 
pogojem, da je organ priglašen za 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti, 
postopke ugotavljanja skladnosti in 
zadevne pripomočke. Vloge za isto 
dejavnost ugotavljanja skladnosti ni možno 
vložiti hkrati pri več kot enem priglašenem 
organu.

1. Kadar postopek ugotavljanja skladnosti 
zahteva vključitev priglašenega organa, 
lahko proizvajalec vloži vlogo pri 
priglašenem organu, ki ga sam izbere, pod 
pogojem, da je organ priglašen za 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti, 
postopke ugotavljanja skladnosti in 
zadevne pripomočke. Če proizvajalec vloži 
vlogo pri priglašenem organu v državi 
članici, ki ni ista kot država, v kateri je 
registriran, proizvajalec o vlogi obvesti 
svoj nacionalni organ, ki je odgovoren za 
priglašene organe. Vloge za isto dejavnost 
ugotavljanja skladnosti ni možno vložiti 
hkrati pri več kot enem priglašenem 
organu.
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Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 44 črtano
Mehanizmi za nadzor nekaterih postopkov 

ugotavljanja skladnosti
1. Priglašeni organi Komisijo uradno 
obvestijo o vlogah za ugotavljanje 
skladnosti za pripomočke, razvrščene v 
razred III, razen vlog za dopolnitev ali 
obnovo obstoječih certifikatov. Obvestilu 
mora biti priložen osnutek navodil za 
uporabo, naveden v oddelku 19.3 
Priloge I, in osnutek povzetka klinične 
varnosti in učinkovitosti, naveden v 
členu 26. Priglašeni organ v priglasitvi 
navede predvideni datum, do katerega je 
treba opraviti ugotavljanje skladnosti. 
Komisija priglasitev in spremne 
dokumente nemudoma pošlje 
Koordinacijski skupini za medicinske 
pripomočke. 
2. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko v 28 dneh po prejemu 
informacij iz odstavka 1 od priglašenega 
organa zahteva, da pred izdajo certifikata 
predloži povzetek predhodnega 
ugotavljanja skladnosti. Skupina na 
predlog katere koli članice ali Komisije 
odloča o vlaganju takih zahtevkov v 
skladu s postopkom iz člena 78(4). V 
svojem zahtevku Skupina navede 
znanstveno veljavne zdravstvene razloge 
za izbor posebne datoteke za predložitev 
ali povzetka predhodnega ugotavljanja 
skladnosti. Pri izbiri posebne datoteke za 
predložitev se upošteva načelo enakega 
obravnavanja.
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Priglašeni organ v 5 dneh po prejemu 
zahteve Skupine o tem obvesti 
proizvajalca. 
3. Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke lahko predloži pripombe na 
povzetek predhodnega ugotavljanja 
skladnosti najpozneje 60 dni po predložitvi 
tega povzetka. Skupina lahko v tem 
obdobju in najpozneje 30 dni po 
predložitvi zahteva predložitev dodatnih 
informacij, ki so zaradi znanstveno 
veljavne podlage potrebne za analizo 
predhodnega ugotavljanja skladnosti 
priglašenega organa. To lahko vključuje 
zahtevo za vzorce ali obisk na kraju 
samem v prostorih proizvajalca. Rok za 
pripombe iz prvega stavka tega 
pododstavka se odloži do predložitve 
zahtevanih dodatnih informacij. Naslednji 
zahtevki Skupine za dodatne informacije 
ne zadržijo roka za predložitev pripomb.
4. Priglašeni organ ustrezno upošteva 
kakršne koli pripombe, prejete v skladu z 
odstavkom 3. Komisiji pojasni, kako so 
bile upoštevane, vključno z ustrezno 
utemeljitvijo za neupoštevanje prejetih 
pripomb, in končno odločitvijo v zvezi z 
zadevnim ugotavljanjem skladnosti. 
Komisija te informacije nemudoma 
posreduje Koordinacijski skupini za 
medicinske pripomočke. 
5. Če je to potrebno za varovanje 
pacientov in javnega zdravja, lahko 
Komisija z izvedbenimi akti določi 
posebne kategorije ali skupine 
pripomočkov, razen pripomočkov 
razreda III, za katere se za vnaprej 
določeno obdobje uporabljajo odstavki 1 
do 4. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz člena 
88(3).
Ukrepi v skladu s tem odstavkom se lahko 
upravičijo samo z enim ali več od 
naslednjih meril:
(a) novost pripomočka ali tehnologije, na 
katerih temelji, ter njen pomemben 
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kliničen učinek ali učinek na javno 
zdravje;
(b) neželeno spremembo med koristmi in 
tveganji posebne kategorije ali skupine 
pripomočkov zaradi znanstveno veljavnih 
zdravstvenih vprašanj v zvezi s sestavnimi 
deli ali izvornim materialom ali v zvezi z 
učinkom na zdravje v primeru neuspeha; 
(c) večja stopnja resnih zapletov, o katerih 
se poroča v skladu s členom 61 v zvezi s 
posebno kategorijo ali skupino 
pripomočkov;
(d) znatna odstopanja pri ugotavljanju 
skladnosti, ki ga opravljajo različni 
priglašeni organi na zelo podobnih 
pripomočkih; 
(e) zaskrbljenost glede javnega zdravja v 
zvezi s posebno kategorijo ali skupino 
pripomočkov ali tehnologije, na kateri 
temeljijo.
6. Komisija javno objavi povzetek 
pripomb, predloženih v skladu z 
odstavkom 3, in rezultate postopka 
ugotavljanja skladnosti. Ne razkrije 
osebnih podatkov ali informacij tržno 
zaupne narave.
7. Komisija za namene tega člena 
vzpostavi tehnično infrastrukturo za 
elektronsko izmenjavo podatkov med 
priglašenimi organi in Koordinacijsko 
skupino za medicinske pripomočke. 
8. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
sprejme pravila in postopkovne vidike v 
zvezi s predložitvijo in analizo povzetka 
predhodnega ugotavljanja skladnosti v 
skladu z odstavkoma 2 in 3. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 88(3). 

Or. en
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Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) preverjanje klinične varnosti in 
učinkovitosti pripomočka, vključno z 
načrtovanimi koristmi za pacienta, kadar 
se uporabljajo za predvideni namen, 
znotraj ciljne populacije in v skladu z 
navodili za uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Klinične raziskave so načrtovane in 
opravljene tako, da so zaščiteni pravice, 
varnost in dobro počutje udeležencev v 
klinični raziskavi ter da bodo klinični 
podatki, zbrani v klinični raziskavi, 
zanesljivi in pridobljeni z robustno metodo.

3. Klinične raziskave so načrtovane in 
opravljene tako, da so zaščiteni pravice, 
varnost in dobro počutje udeležencev v 
klinični raziskavi v skladu s členom 50a 
(3) ter da bodo klinični podatki, zbrani v 
klinični raziskavi, zanesljivi in pridobljeni 
z robustno metodo.

Or. en

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 50 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 50a
Sodelovanje Odbora za etiko

1. Dovoljenje za izvajanje klinične 
raziskave se lahko izda samo, če je 



PR\933401SL.doc 69/108 PE507.972v01-00

SL

neodvisni odbor za etiko pred tem 
predložil pozitivno oceno te raziskave.
2. Izjava Odbora za etiko zajema 
predvsem medicinsko utemeljitev, soglasje 
udeležencev v klinični raziskavi po 
zagotovitvi vseh informacij o klinični 
raziskavi ter primernost raziskovalcev in 
raziskovalnih zmogljivosti.
3. Odbor za etiko zagotovi zaščito pravic, 
varnosti in dobrega počutja udeležencev v 
klinični raziskavi.
4. Odbor je neodvisen od raziskovalca, 
sponzorja in vseh drugih vplivov. Deluje v 
skladu z zakoni in predpisi države ali 
držav, v katerih naj bi se raziskava 
izvedla, in mora ravnati v skladu z vsemi 
zadevnimi mednarodnimi normami in 
standardi. 
5. Sestavlja ga jasno določeno število 
članov in namestnikov, med drugim 
zdravstveni delavci, nestrokovnjaki in vsaj 
en izkušen in razgledan pacient ali 
predstavnik pacientov, ki so zaradi vseh 
svojih ustreznih kvalifikacij in izkušenj 
zmožni pregledati in oceniti znanstvene, 
zdravstvene in etične vidike predlagane 
klinične raziskave.
6. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za ustanovitev odborov za etiko, 
kjer takšni odbori ne obstajajo, in za 
njihovo lažje delo. 
Države članice objavijo število, imena in 
poklice članov in namestnikov odborov za 
etiko ter o njihovi sestavi in datumu 
začetka delovanja obvestijo Komisijo.

Or. en
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Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sponzor klinične raziskave vloži vlogo v 
državah članicah, v katerih se bo raziskava 
izvajala, ter priloži dokumentacijo iz 
poglavja II Priloge XIV. Zadevna država 
članica v šestih dneh po prejemu vloge 
obvesti sponzorja, ali klinična raziskava 
spada v področje uporabe te uredbe in ali je 
vloga popolna.

2. Sponzor klinične raziskave vloži vlogo v 
državah članicah, v katerih se bo raziskava 
izvajala, ter priloži dokumentacijo iz 
poglavja II Priloge XIV. Zadevna država 
članica v desetih dneh po prejemu vloge 
obvesti sponzorja, ali klinična raziskava 
spada v področje uporabe te uredbe in ali je 
vloga popolna.

Or. en

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če država članica ugotovi, da klinična 
raziskava, za katero je vložila vlogo, ne 
spada v področje uporabe te uredbe ali da 
vloga ni popolna, o tem obvesti sponzorja 
in določi rok največ šest dni, v katerih 
lahko sponzor predloži pripombe ali 
dopolni vlogo.

3. Če država članica ugotovi, da klinična 
raziskava, za katero je bila vložena vloga, 
ne spada v področje uporabe te uredbe ali 
da vloga ni popolna, o tem obvesti 
sponzorja in določi rok največ desetih dni, 
v katerih lahko sponzor predloži pripombe 
ali dopolni vlogo.

Or. en

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če država članica sponzorja ne obvesti v 
skladu z odstavkom 2 v treh dneh po 
prejemu pripomb ali dopolnjene vloge, se 

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

šteje, da klinična raziskava spada v 
področje uporabe te uredbe in da je vloga 
popolna.

Or. en

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) po izteku 60 dni po datumu potrditve iz 
odstavka 4, razen če je zadevna država 
članica v tem času obvestila sponzorja, da 
zaradi premislekov o javnem zdravju, 
varstvu pacientov ali javnem redu klinično 
raziskavo zavrača.

Or. en

Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) metodologijo, ki se bo uporabljala, 
število sodelujočih in predvideni rezultat 
študije.

Or. en
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Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Sponzor po dokončanju klinične 
raziskave vnese v elektronski sistem iz 
člena 53 povzetek njenih rezultatov v 
takšni obliki, da ga lahko nestrokovna 
oseba brez težav razume.

Or. en

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija pri vzpostavljanju 
elektronskega sistema iz odstavka 1 
zagotovi, da je združljiva s podatkovno 
zbirko EU za klinična preskušanja zdravil 
za uporabo v humani medicini, 
ustanovljeni v skladu s členom […] 
Uredbe (EU) št. […/…]. Informacije, 
zbrane in obdelane v elektronskem 
sistemu, razen informacij iz člena 52, so 
dostopne le državam članicam in Komisiji.

2. Komisija pri vzpostavljanju 
elektronskega sistema iz odstavka 1 
zagotovi, da je združljiva s podatkovno 
zbirko EU za klinična preskušanja zdravil 
za uporabo v humani medicini, 
ustanovljeni v skladu s členom […] 
Uredbe (EU) št. […/…]. Informacije, 
zbrane in obdelane v elektronskem 
sistemu, razen informacij iz člena 52, so 
dostopne državam članicam in Komisiji.
Komisija zagotovi, da imajo tudi 
zdravstveni delavci dostop do 
elektronskega sistema.

Or. en
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Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Na podlagi utemeljene zahteve se 
stranki, ki vloži zahtevo, zagotovi dostop 
do vseh informacij o posameznem 
medicinskem pripomočku, ki so na voljo v 
elektronskem sistemu, razen če je za vse 
informacije ali le nekatere dele 
upravičena zaupnost iz katerega koli od 
naslednjih razlogov:
(a) varstvo osebnih podatkov v skladu z 
Uredbo (ES) št. 45/2001;
(b) varstvo poslovno občutljivih 
informacij;
(c) učinkovit nadzor poteka klinične 
raziskave, ki ga opravljajo zadevne države 
članice.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da imajo tudi zdravstveni delavci ustrezen dostop do elektronskega sistema o 
kliničnih raziskavah, saj vsebuje poročila o resnih neželenih dogodkih in pomanjkljivostih 
pripomočka. Prav tako je pomembno zagotoviti, da je mogoče v primerih, ko je to v javnem 
interesu, zahtevati obstoječe informacije, ki brez posebne zahteve sicer niso dostopne.

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar država članica zavrne, zadrži ali
zaključi klinično raziskavo oziroma 
zahteva bistvene spremembe ali začasno 
ustavitev klinične raziskave oziroma jo 
sponzor obvesti o predčasni prekinitvi 
klinične raziskave iz varnostnih razlogov, 
navedena država članica prek 

1. Kadar država članica zavrne, zadrži ali
zaključi klinično raziskavo oziroma
zahteva bistvene spremembe ali začasno 
ustavitev klinične raziskave oziroma jo 
sponzor obvesti o predčasni prekinitvi 
klinične raziskave iz varnostnih razlogov
ali razlogov učinkovitosti, navedena 
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elektronskega sistema iz člena 53 vsem 
državam članicam in Komisiji sporoči 
svojo odločitev in razloge zanjo.

država članica prek elektronskega sistema 
iz člena 53 vsem državam članicam in 
Komisiji sporoči svojo odločitev in razloge 
zanjo.

Or. en

Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če sponzor iz varnostnih razlogov 
začasno ustavi klinično raziskavo, o tem v 
15 dneh od začasne ustavitve obvesti 
zadevne države članice.

1. Če sponzor iz varnostnih razlogov ali 
razlogov učinkovitosti začasno ustavi 
klinično raziskavo, o tem v 15 dneh od 
začasne ustavitve obvesti zadevne države 
članice.

Or. en

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sponzor vsako zadevno državo članico 
obvesti o koncu klinične raziskave v zvezi 
z navedeno državo članico ter v primeru 
predčasnega zaključka navede utemeljitev.
Navedeno uradno obvestilo pošlje v 
15 dneh po koncu klinične raziskave v 
zvezi z navedeno državo članico.

2. Sponzor vsako zadevno državo članico 
obvesti o koncu klinične raziskave v zvezi 
z navedeno državo članico ter v primeru 
predčasnega zaključka navede utemeljitev, 
da lahko vse države članice obvestijo 
sponzorje, ki v Uniji istočasno izvajajo 
podobne klinične raziskave, o rezultatih 
omenjene klinične raziskave. Navedeno 
uradno obvestilo pošlje v 15 dneh po koncu 
klinične raziskave v zvezi z navedeno 
državo članico.

Če raziskava poteka v več kot eni državi 
članici, sponzor obvesti vse zadevne 
države članice o splošnem koncu klinične 
raziskave. Navedeno obvestilo pošlje v 

Če raziskava poteka v več kot eni državi 
članici, sponzor obvesti vse zadevne 
države članice o splošnem koncu klinične 
raziskave. Informacije o razlogih za 
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15 dneh po splošnem koncu klinične 
raziskave.

predčasni zaključek klinične raziskave se 
posredujejo tudi vsem državam članicam, 
da lahko vse države članice v Uniji 
obvestijo sponzorje, ki istočasno izvajajo 
podobne klinične raziskave, o rezultatih 
omenjene klinične raziskave. Navedeno 
obvestilo pošlje v 15 dneh po splošnem 
koncu klinične raziskave.

Or. en

Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sponzor v enotni vlogi eno od zadevnih 
držav članic predlaga kot državo članico 
koordinatorko. Če navedena država članica 
ne želi biti država članica koordinatorka, se 
v šestih dneh po predložitvi enotne vloge z 
drugo zadevno državo članico dogovori, da 
bo koordiniranje prevzela slednja. Če 
nobena druga država ne sprejme vloge 
države članice koordinatorke, je država 
članica koordinatorka tista, ki jo je določil 
sponzor. Če država članica koordinatorka 
postane druga država članica, kot jo je 
predlagal sponzor, rok iz člena 51(2) začne 
teči dan po sprejetju.

2. Sponzor v enotni vlogi eno od zadevnih 
držav članic predlaga kot državo članico 
koordinatorko. Država članica 
poročevalka se izbere izmed zadevnih 
držav članic, v katerih živi največ 
udeležencev klinične raziskave. Če 
navedena država članica ne želi biti država 
članica koordinatorka, se v šestih dneh po 
predložitvi enotne vloge z drugo zadevno 
državo članico dogovori, da bo 
koordiniranje prevzela slednja. Če nobena 
druga država ne sprejme vloge države 
članice koordinatorke, je država članica 
koordinatorka tista, ki jo je določil 
sponzor. Če država članica koordinatorka 
postane druga država članica, kot jo je 
predlagal sponzor, rok iz člena 51(2) začne 
teči dan po sprejetju.

Or. en
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Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vseh resnih zapletih v zvezi s 
pripomočki, ki so na voljo na trgu Unije;

(a) vseh resnih zapletih v zvezi s 
pripomočki, ki so na voljo na trgu Unije, 
vključno z datumom in krajem zapleta; če 
so na voljo, proizvajalec doda informacije 
o pacientu ali uporabniku ter 
zdravstvenem delavcu, ki sta bila vpletena 
v zaplet;

Or. en

Predlog spremembe 98

Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice sprejmejo vse ustrezne 
ukrepe za spodbujanje zdravstvenih 
delavcev, uporabnikov in pacientov k 
sporočanju sumov na resne zaplete iz točke
(a) odstavka 1 svojim pristojnim organom.

3. Države članice sprejmejo vse ustrezne 
ukrepe, vključno s ciljno usmerjenimi 
informacijskimi kampanjami, da 
zdravstvene delavce, uporabnike in 
paciente spodbudijo k sporočanju sumov 
na resne zaplete iz točke (a) odstavka 1 
svojim pristojnim organom ter jim to 
omogočijo. O teh ukrepih obvestijo 
Komisijo.

Takšna sporočila evidentirajo centralno na 
nacionalni ravni. Kadar pristojni organ 
države članice prejme taka sporočila,
sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, 
da je proizvajalec zadevnega pripomočka
obveščen o zapletu. Proizvajalec zagotovi 
ustrezne nadaljnje ukrepe.

Pristojni organi držav članic takšna 
sporočila evidentirajo centralno na 
nacionalni ravni. Kadar pristojni organ 
države članice prejme taka sporočila, o tem 
nemudoma obvesti proizvajalca zadevnega 
pripomočka. Proizvajalec zagotovi 
ustrezne nadaljnje ukrepe.

Če pristojni organ države članice ugotovi, 
da se poročila, ki jih je prejel v skladu s 
prvim pododstavkom, nanašajo na resen 
zaplet, jih nemudoma vnese v elektronski 
sistem iz člena 62, razen če je proizvajalec 
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že poročal o istem zapletu.
Države članice se medsebojno usklajujejo 
glede oblikovanja standardnih spletnih 
strukturiranih obrazcev, ki jih za 
sporočanje resnih zapletov uporabijo
zdravstveni delavci, uporabniki in pacienti.

Komisija v sodelovanju z državami 
članicami in ob posvetovanju z zadevnimi 
partnerji, vključno z organizacijami 
bolnikov in potrošnikov, oblikuje 
standardne obrazce, ki jih za elektronsko 
in neelektronsko sporočanje resnih 
zapletov uporabljajo zdravstveni delavci, 
uporabniki in pacienti.

Or. en

Obrazložitev

Vprašanjem, ki so povezana s sporočanjem zdravstvenih delavcev, uporabnikov in pacientov, 
bi bilo treba pripisati večjo težo. Standardne obrazce bi morala oblikovati Komisija s 
sodelovanjem organizacij bolnikov in potrošnikov, in sicer v elektronskem in neelektronskem 
formatu za uporabnike, ki nimajo dostopa do interneta ali so računalniško nepismeni.

Predlog spremembe 99

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije, zbrane in obdelane prek 
elektronskega sistema, so na voljo 
pristojnim organom držav članic, Komisiji
in priglašenim organom.

2. Informacije, zbrane in obdelane prek 
elektronskega sistema, so na voljo 
pristojnim organom držav članic, Komisiji, 
Agenciji, priglašenim organom in 
zdravstvenim delavcem.

Or. en

Obrazložitev

Če obstaja upravičen interes za pridobitev informacij o resnih zapletih v zvezi z določenimi 
medicinskimi pripomočki v zgodnji fazi, je treba zagotoviti celovito pravico do informacij.
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Predlog spremembe 100

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija zagotovi, da imajo zdravstveni 
delavci in javnost ustrezno raven dostopa 
do elektronskega sistema.

3. Komisija zagotovi, da ima javnost 
ustrezno raven dostopa do elektronskega 
sistema. Še zlasti zagotovi, da so 
informacije, če se zahtevajo informacije o 
posameznem medicinskem pripomočku, 
na voljo brez odlašanja in v roku 15 dni.

Or. en

Obrazložitev

Če obstaja upravičen interes za pridobitev informacij o resnih zapletih v zvezi z določenimi 
medicinskimi pripomočki v zgodnji fazi, je treba zagotoviti celovito pravico do informacij.

Predlog spremembe 101

Predlog uredbe
Člen 63 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če za poročila, prejeta v skladu s členom 
61(3), pristojni organ ugotovi, da se 
nanašajo na resen zaplet, jih nemudoma 
vnese v elektronski sistem iz člena 62, 
razen če ni o istem zapletu poročal že 
proizvajalec.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nanaša se na vključitev te določbe v člen 61(3).
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Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije iz odstavka 1 se prek 
elektronskega sistema nemudoma pošljejo 
vsem zadevnim pristojnim organom in so 
na voljo državam članicam in Komisiji.

2. Informacije iz odstavka 1 se prek 
elektronskega sistema nemudoma pošljejo 
vsem zadevnim pristojnim organom in so 
na voljo državam članicam, Komisiji, 
Agenciji in zdravstvenim delavcem.
Komisija zagotovi tudi, da ima javnost 
ustrezno raven dostopa do elektronskega 
sistema. Še zlasti zagotovi, da so 
informacije, če se zahtevajo informacije o 
posameznem medicinskem pripomočku, 
na voljo brez odlašanja in v roku 15 dni.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da imajo tudi Agencija in zdravstveni delavci popoln dostop do elektronskega 
sistema za nadzor trga, saj vsebuje pomembne informacije o pripomočkih, ki predstavljajo 
tveganje za zdravje. Čeprav ima javnost lahko bolj diferenciran dostop, bi bilo treba v 
primeru upravičenega interesa do informacij o resnih zapletih v zvezi z določenimi 
medicinskimi pripomočki v zgodnji fazi zagotoviti širšo pravico do informacij.

Predlog spremembe 103

Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Skupina lahko za vsak primer posebej 
povabi strokovnjake ali druge tretje osebe, 
da se udeležijo sestankov, ali jih zaprosi, 
da pripravijo pisne prispevke.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Namesto za vsak primer posebej bi bilo treba ustanoviti svetovalni odbor, ki bo zagotavljal 
neposredno strokovno svetovanje in izkušnje ter pomagal Komisiji, Skupini in državam 
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članicam pri njihovem delu. 

Predlog spremembe 104

Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 8 – pododstavek 1 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– preučevanje vprašanj, povezanih s 
postopkom vzajemnega priznavanja v 
skladu z določbami iz člena 41e.

Or. en

Predlog spremembe 105

Predlog uredbe
Člen 78 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 78a

Svetovalni odbor
1. Ustanovi se multidisciplinarni 
svetovalni odbor, v katerem so 
strokovnjaki ter predstavniki 
zainteresiranih strani in organizacij 
civilne družbe, ki bo zagotavljal podporo, 
znanstveno svetovanje ter strokovno 
znanje in izkušnje Skupini, Komisiji in 
državam članicam o raznih vidikih 
medicinske tehnologije v zvezi z 
medicinskimi pripomočki ter in vitro 
diagnostičnimi medicinskimi pripomočki, 
mejnimi primeri, povezanimi z 
medicinskimi pripomočki, človeškimi tkivi 
in celicami, kozmetičnimi izdelki, biocidi, 
živili in po potrebi drugimi izdelki ter 
drugih vidikih izvajanja te uredbe. 
2. Svetovalni odbor se posvetuje z 
Agencijo za zdravila in Evropsko agencijo 
za varnost hrane, ko presoja o mejnih 
primerih, v katere so vpletena zdravila in 
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živila. 
3. Komisija zagotovi logistično podporo za 
delovanje svetovalnega odbora. 

Or. en

Obrazložitev

Namesto za vsak primer posebej bi bilo treba ustanoviti svetovalni odbor, ki bo zagotavljal 
neposredno strokovno svetovanje in izkušnje ter pomagal Komisiji, Skupini in državam 
članicam pri njihovem delu. 

Predlog spremembe 106

Predlog uredbe
Člen 80 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) preučuje vprašanja, povezana s 
postopkom vzajemnega priznavanja v 
skladu z določbami iz člena 41e;

Or. en

Predlog spremembe 107

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Člani Koordinacijske skupine za 
medicinske pripomočke in osebje 
referenčnih laboratorijev EU ne smejo 
imeti finančnih ali drugih interesov v 
industriji medicinskih pripomočkov, ki bi 
lahko vplivali na njihovo nepristranskost.
Zavezati se morajo, da bodo delovali v 
javnem interesu in neodvisno. Prijaviti 
morajo kakršne koli neposredne in 
posredne interese, ki jih lahko imajo v 
industriji medicinskih pripomočkov, in te 
informacije vedno posodobiti, ko pride do 
sprememb. Izjava o interesih je na zahtevo 

1. Člani Koordinacijske skupine za 
medicinske pripomočke in osebje 
referenčnih laboratorijev EU ne smejo 
imeti finančnih ali drugih interesov v 
industriji medicinskih pripomočkov, ki bi 
lahko vplivali na njihovo nepristranskost.
Zavezati se morajo, da bodo delovali v 
javnem interesu in neodvisno. Prijaviti 
morajo kakršne koli neposredne in 
posredne interese, ki jih lahko imajo v 
industriji medicinskih pripomočkov, in te 
informacije vedno posodobiti, ko pride do 
sprememb. Izjava o interesih je na zahtevo 
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na voljo javnosti. Ta člen se ne uporablja 
za predstavnike organizacij 
zainteresiranih strani, ki sodelujejo v 
podskupinah Skupine.

na voljo javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 108

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od strokovnjakov in drugih tretjih oseb, 
ki jih za vsak primer posebej povabi 
Skupina, se zahteva, da prijavijo svoje 
interese pri zadevnem vprašanju.

2. Od strokovnjakov, ki sodelujejo v 
svetovalnem odboru iz člena 78a, se 
zahteva, da prijavijo svoje interese pri 
zadevnem vprašanju.

Or. en

Predlog spremembe 109

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija in države članice sprejmejo vse 
ustrezne ukrepe za spodbujanje
vzpostavitve registrov za posebne vrste 
pripomočkov za zbiranje informacij o 
uporabi teh pripomočkov po dajanju na trg.
Taki registri prispevajo k neodvisni oceni 
dolgoročne varnosti in učinkovitosti 
pripomočkov.

Komisija in države članice sprejmejo vse 
ustrezne ukrepe za zagotovitev
vzpostavitve registrov za medicinske 
pripomočke za zbiranje informacij o 
uporabi teh pripomočkov po dajanju na trg.
Registri za medicinske pripomočke iz 
razredov IIb in III se vzpostavijo 
sistematično. Taki registri prispevajo k 
neodvisni oceni dolgoročne varnosti in 
učinkovitosti pripomočkov.

Or. en
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Predlog spremembe 110

Predlog uredbe
Poglavje II - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje II Poglavje VI
Omogočanje dostopnosti pripomočkov, 

obveznosti gospodarskih subjektov, 
obdelava, oznaka CE, prosti pretok

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

Členi, ki spadajo v to poglavje: 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22

Or. en

Predlog spremembe 111

Predlog uredbe
Poglavje VI b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje VII
Obdelava medicinskih pripomočkov

Členi, ki spadajo v to poglavje: 15a, 15b, 
15c, 15d

Or. en

Predlog spremembe 112

Predlog uredbe
Poglavje III - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje III Poglavje VIII
Identifikacija in sledljivost pripomočkov, 
registracija pripomočkov in gospodarskih 
subjektov, povzetek varnosti in klinične 

Identifikacija in sledljivost pripomočkov, 
registracija pripomočkov in gospodarskih 
subjektov, evropska banka podatkov za 
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učinkovitosti, evropska banka podatkov za 
medicinske pripomočke

medicinske pripomočke

Členi, ki spadajo v to poglavje: 23, 24, 25, 
27

Or. en

Predlog spremembe 113

Predlog uredbe
Poglavje IV - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje IV Poglavje IV

Priglašeni organi Priglašeni organi
Členi, ki spadajo v to poglavje: 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40a, 
43

Or. en

Predlog spremembe 114

Predlog uredbe
Poglavje V – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje V Poglavje II
Razvrstitev in ugotavljanje skladnosti Razvrstitev medicinskih pripomočkov

Členi, ki spadajo v to poglavje: 41

Or. en
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Predlog spremembe 115

Predlog uredbe
Poglavje II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje III
Dovoljenje za promet in ugotavljanje 

skladnosti
Členi, ki spadajo v to poglavje: 26, 41a, 
41b, 41c, 41d, 41e, 41f, 41g, 41h, 42, 44, 
45, 46, 47, 48, 

Or. en

Predlog spremembe 116

Predlog uredbe
Poglavje VI - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje VI Poglavje V
Klinična ocena in klinične raziskave Klinična ocena in klinične raziskave

Členi, ki spadajo v to poglavje: 49, 50, 
50a, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Or. en

Predlog spremembe 117

Predlog uredbe
Poglavje VII - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje VII Poglavje IX
Vigilanca in nadzor trga Vigilanca in nadzor trga

Členi, ki spadajo v to poglavje: 61, 62, 63, 
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64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75

Or. en

Predlog spremembe 118

Predlog uredbe
Poglavje VIII - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje VIII Poglavje X
Sodelovanje med državami članicami, 
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke, referenčni laboratoriji EU, 

registri pripomočkov

Sodelovanje med državami članicami, 
Koordinacijska skupina za medicinske 
pripomočke, referenčni laboratoriji EU, 

registri pripomočkov
Členi, ki spadajo v to poglavje: 76, 77, 78, 
78a, 79, 80, 81, 82, 83

Or. en

Predlog spremembe 119

Predlog uredbe
Poglavje IX - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje IX Poglavje XI
Zaupnost, varstvo podatkov, financiranje, 

kazni
Zaupnost, varstvo podatkov, financiranje, 

kazni

Členi, ki spadajo v to poglavje: 84, 85, 86,
87

Or. en



PR\933401SL.doc 87/108 PE507.972v01-00

SL

Predlog spremembe 120

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 19.2 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(n) treba je navesti, ali je pripomoček 
predviden za enkratno uporabo.
Proizvajalec zagotovi dovolj dokazov, da 
varna obdelava pripomočka ni mogoča. 
Navedba proizvajalca o enkratni uporabi je 
enotna v vsej Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 121

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 19.2 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) navesti je treba, ali gre za pripomoček 
za enkratno uporabo, ki je bil obdelan, 
število že izvedenih ciklusov obdelave in 
morebitne omejitve glede števila ciklusov 
obdelave; 

črtano

Or. en

Predlog spremembe 122

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 19.3 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) če se pripomoček lahko ponovno 
uporabi, informacije o ustreznih postopkih 
za omogočanje ponovne uporabe, vključno 
s čiščenjem, razkuževanjem, 
dekontaminacijo, pakiranjem in po potrebi 
potrjeno metodo ponovne sterilizacije.
Treba je zagotoviti informacije o tem, kdaj 

(k) če se pripomoček lahko ponovno 
uporabi, informacije o ustreznih postopkih 
za omogočanje ponovne uporabe, vključno 
s čiščenjem, razkuževanjem, 
dekontaminacijo, pakiranjem, največjim 
številom dovoljenih ponovnih uporab in 
po potrebi potrjeno metodo ponovne 
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se pripomoček ne sme več ponovno 
uporabiti, npr. znaki razgradnje materiala
ali največje število dovoljenih ponovnih 
uporab;

sterilizacije. Treba je zagotoviti 
informacije o tem, kdaj se pripomoček ne 
sme več ponovno uporabiti, npr. znaki 
razgradnje materiala;

Or. en

Predlog spremembe 123

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 19.3 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) če je na pripomočku oznaka o enkratni 
uporabi, informacije o znanih značilnostih 
in tehničnih dejavnikih, ki so znani 
proizvajalcu in bi lahko predstavljali 
tveganje v primeru ponovne uporabe 
pripomočka. Če v skladu z oddelkom 
19.1(c) navodila za uporabo niso potrebna, 
se uporabniku omogoči dostop do 
informacij na njegovo zahtevo;

(l) če je na pripomočku, z izjemo 
pripomočkov iz člena 15b, oznaka o 
enkratni uporabi, vse informacije o znanih 
značilnostih in tehničnih dejavnikih, ki so 
znani proizvajalcu in bi lahko predstavljali 
tveganje v primeru ponovne uporabe 
pripomočka. Če v skladu z oddelkom 
19.1(c) navodila za uporabo niso potrebna, 
se uporabniku omogoči dostop do 
informacij na njegovo zahtevo;

Or. en

Predlog spremembe 124

Predlog uredbe
Priloga II - točka 6.1 - točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) načrt kliničnega spremljanja po dajanju 
na trg in poročilo o ocenjevanju kliničnega 
spremljanja po dajanju na trg v skladu z 
delom B Priloge XIII ali katera koli 
utemeljitev, zakaj se klinično spremljanje 
po dajanju na trg ne šteje za potrebno ali 
primerno.

(d) načrt kliničnega spremljanja po dajanju 
na trg in poročilo o ocenjevanju kliničnega 
spremljanja po dajanju na trg, vključno s 
pregledom poročila o ocenjevanju 
kliničnega spremljanja po dajanju na trg, 
ki ga opravi neodvisni znanstveni organ 
za medicinske pripomočke iz razreda III, 
v skladu z delom B Priloge XIII ali katera 
koli utemeljitev, zakaj se klinično 
spremljanje po dajanju na trg ne šteje za 
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potrebno ali primerno.

Or. en

Obrazložitev

Za večjo preglednost je potreben dodaten pregled proizvajalčevega poročila o ocenjevanju 
kliničnega spremljanja po dajanju na trg za najbolj tvegane pripomočke, ki ga opravi 
neodvisni znanstveni organ. ...

Predlog spremembe 125

Predlog uredbe
Priloga V – del A - točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. obdelan pripomoček za enkratno 
uporabo (da/ne);

10. v primeru pripomočka za enkratno 
uporabo utemeljitev iz člena 15a(3);

Or. en

Predlog spremembe 126

Predlog uredbe
Priloga VI – odstavek 1 – točka 1.1 – točka 1.1.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1.4. Organizacijska struktura, razdelitev 
pristojnosti in delovanje priglašenega 
organa so takšni, da zagotavljajo zaupanje 
v učinkovitost in rezultate ugotavljanja 
skladnosti.

1.1.4. Organizacijska struktura, razdelitev 
pristojnosti in delovanje priglašenega 
organa so takšni, da zagotavljajo zaupanje 
v učinkovitost in rezultate ugotavljanja 
skladnosti.

Organizacijska struktura in funkcije, 
pristojnosti in pooblastila njegovega 
najvišjega vodstva in drugega osebja, ki 
lahko vpliva na učinkovitost in rezultate 
ugotavljanja skladnosti, so jasno 
dokumentirane.

Organizacijska struktura in funkcije, 
pristojnosti in pooblastila njegovega 
najvišjega vodstva in drugega osebja, ki 
lahko vpliva na učinkovitost in rezultate 
ugotavljanja skladnosti, so jasno 
dokumentirane. Ti podatki se javno 
objavijo.

Or. en
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Predlog spremembe 127

Predlog uredbe
Priloga VI – odstavek 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2.3. Priglašeni organ, njegovo najvišje 
vodstvo in osebje, pristojno za izvajanje 
nalog ugotavljanja skladnosti:

1.2.3. Priglašeni organ, njegovo najvišje 
vodstvo in osebje, pristojno za izvajanje 
nalog ugotavljanja skladnosti:

– niso načrtovalci, proizvajalci, dobavitelji, 
monterji, kupci, lastniki, uporabniki ali 
vzdrževalci izdelka, niti pooblaščeni 
predstavniki katere koli od navedenih 
strani. To ne izključuje nakupa in uporabe 
ocenjenih izdelkov, ki so nujni za 
delovanje priglašenega organa (npr. 
merilna oprema), izvajanja ugotavljanja 
skladnosti ali uporabe takih izdelkov za 
osebne namene;

– niso načrtovalci, proizvajalci, dobavitelji, 
monterji, kupci, lastniki, uporabniki ali 
vzdrževalci izdelka, niti pooblaščeni 
predstavniki katere koli od navedenih 
strani. To ne izključuje nakupa in uporabe 
ocenjenih izdelkov, ki so nujni za 
delovanje priglašenega organa (npr. 
merilna oprema), izvajanja ugotavljanja 
skladnosti ali uporabe takih izdelkov za 
osebne namene;

– ne sodelujejo neposredno pri
načrtovanju, izdelavi ali konstrukciji, 
trženju, montaži, uporabi ali vzdrževanju 
izdelkov, ki jih ocenjujejo, ali zastopajo 
strani, ki se ukvarjajo z navedenimi 
dejavnostmi. Ne sodelujejo pri nobenih 
dejavnostih, ki bi lahko bile v nasprotju z 
njihovo neodvisno presojo ali integriteto v 
zvezi z dejavnostmi ugotavljanja 
skladnosti, za katere so priglašeni;

– ne sodelujejo neposredno pri
načrtovanju, izdelavi ali konstrukciji, 
trženju, montaži, uporabi ali vzdrževanju 
izdelkov, ki jih ocenjujejo, ali zastopajo 
strani, ki se ukvarjajo z navedenimi 
dejavnostmi. Ne sodelujejo pri nobenih
dejavnostih, ki bi lahko bile v nasprotju z 
njihovo neodvisno presojo ali integriteto v 
zvezi z dejavnostmi ugotavljanja 
skladnosti, za katere so priglašeni;

– ne nudijo ali izvajajo nobenih storitev, ki 
bi lahko ogrozile zaupanje v njihovo 
neodvisnost, nepristranskost ali 
objektivnost. Zlasti ne ponujajo ali izvajajo 
svetovalnih storitev za proizvajalca, 
njegovega pooblaščenega predstavnika, 
dobavitelja ali tržnega konkurenta v zvezi z 
načrtovanjem, konstrukcijo, trženjem ali 
vzdrževanjem izdelkov ali postopkov, ki se 
ocenjujejo. To ne izključuje splošnega 
usposabljanja, ki se nanaša na predpise o 
medicinskih pripomočkih ali povezane 
standarde, ki se ne osredotočajo na potrebe 
stranke.

– ne nudijo ali izvajajo nobenih storitev, ki 
bi lahko ogrozile zaupanje v njihovo 
neodvisnost, nepristranskost ali 
objektivnost. Zlasti ne ponujajo ali izvajajo 
svetovalnih storitev za proizvajalca, 
njegovega pooblaščenega predstavnika, 
dobavitelja ali tržnega konkurenta v zvezi z 
načrtovanjem, konstrukcijo, trženjem ali 
vzdrževanjem izdelkov ali postopkov, ki se 
ocenjujejo. To ne izključuje splošnega 
usposabljanja, ki se nanaša na predpise o 
medicinskih pripomočkih ali povezane 
standarde, ki se ne osredotočajo na potrebe 
stranke.

Priglašeni organ zagotovi nacionalnemu 
organu dokaze, da v skladu s to točko ne 
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obstaja navzkrižje interesov. Nacionalni 
organ dvakrat letno popolnoma pregledno 
poroča Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 128

Predlog uredbe
Priloga VI – odstavek 1 – točka 1.2 – točka 1.2.6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2.6. Priglašeni organ zagotavlja in 
dokumentira, da dejavnosti njegovih 
pomožnih organov ali podizvajalcev ali 
katerega koli povezanega organa ne 
vplivajo na njegovo neodvisnost, 
nepristranskost ali objektivnost njegovih 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti.

1.2.6. Priglašeni organ zagotavlja in 
dokumentira, da dejavnosti njegovih 
pomožnih organov ali podizvajalcev ali 
katerega koli povezanega organa ne 
vplivajo na njegovo neodvisnost, 
nepristranskost ali objektivnost njegovih 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti.
Priglašeni organ zagotovi nacionalnemu 
organu dokaze o skladnosti s to točko.

Or. en
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Predlog uredbe
Priloga VI – odstavek 1 – točka 1.3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.3. Zaupnost 1.3. Zaupnost
Osebje priglašenega organa je zavezano k 
poklicni molčečnosti glede vseh
informacij, dobljenih pri opravljanju nalog 
v skladu s to uredbo, razen v zvezi z 
nacionalnimi organi, pristojnimi za 
priglašene organe, pristojnimi organi ali 
Komisijo. Pravice iz lastništva so zaščitene.
V ta namen ima priglašeni organ 
vzpostavljene dokumentirane postopke.

Osebje priglašenega organa je zavezano k 
poklicni molčečnosti glede informacij,
pridobljenih pri opravljanju nalog v skladu 
s to uredbo, le v upravičenih primerih in
razen do nacionalnih organov, pristojnih
za priglašene organe, pristojnih organov ali 
Komisije. Pravice iz lastništva so zaščitene.
V ta namen ima priglašeni organ 
vzpostavljene dokumentirane postopke.

Če informacije in podatke zahteva javnost 
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ali zdravstveni delavci, priglašeni organ 
javno objavi razloge, zakaj teh informacij 
ni mogoče razkriti.

Or. en

Predlog spremembe 130

Predlog uredbe
Priloga VI – odstavek 1 – točka 1.6 – točka 1.6.1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.6.1. Priglašeni organ sodeluje pri 
ustreznih dejavnostih standardizacije in 
dejavnostih koordinacijske skupine 
priglašenega organa, ali zagotovi, da je 
njegovo osebje za ugotavljanje skladnosti o 
tem obveščeno, ter prav tako zagotovi, da 
je njegovo osebje za ugotavljanje 
skladnosti in odločanje obveščeno o vseh 
zadevnih zakonodajnih dokumentih, 
smernicah in dokumentih o dobri praksi, ki 
so bili sprejeti v okviru te uredbe.

1.6.1. Priglašeni organ sodeluje pri 
ustreznih dejavnostih standardizacije in 
dejavnostih koordinacijske skupine 
priglašenega organa, ali zagotovi, da je 
njegovo osebje za ugotavljanje skladnosti o 
tem obveščeno, ter prav tako zagotovi, da 
je njegovo osebje za ugotavljanje 
skladnosti in odločanje obveščeno o vseh 
zadevnih zakonodajnih dokumentih, 
smernicah in dokumentih o dobri praksi, ki 
so bili sprejeti v okviru te uredbe.
Priglašeni organ vodi evidenco o ukrepih, 
ki jih sprejme za obveščanje svojega 
osebja. 

Or. en
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Predlog uredbe
Priloga VI – odstavek 3 – točka 3.1. 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.1. Splošno 3.1. Splošno

3.1.1. Priglašeni organ je sposoben izvajati 
vse naloge, ki so mu dodeljene s to uredbo, 
z najvišjo stopnjo profesionalne integritete 
in potrebnimi tehničnimi kompetencami na 
določenem področju, ne glede na to, ali 
navedene naloge izvaja priglašeni organ 

3.1.1. Priglašeni organ je sposoben izvajati 
vse naloge, ki so mu dodeljene s to uredbo, 
z najvišjo stopnjo profesionalne integritete 
in potrebnimi tehničnimi kompetencami na 
določenem področju, ne glede na to, ali 
navedene naloge izvaja priglašeni organ 
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sam ali se izvajajo v njegovem imenu in na 
njegovo odgovornost.

sam ali se izvajajo v njegovem imenu in na 
njegovo odgovornost.

Zlasti ima zaposleno potrebno osebje, v 
lasti oz. dostop pa ima tudi do vse opreme 
in objektov, potrebnih za pravilno izvajanje 
tehničnih in upravnih nalog, povezanih z 
dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, za 
katere je priglašen.

Zlasti ima zaposleno potrebno osebje, v 
lasti oz. dostop pa ima tudi do vse opreme 
in objektov, potrebnih za pravilno izvajanje 
tehničnih in upravnih nalog, povezanih z 
dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, za 
katere je priglašen.

Pri tem se predpostavlja, da je v njegovi 
organizaciji na voljo zadostno število 
znanstvenega osebja, ki ima izkušnje in
dovolj znanja, da oceni medicinsko 
funkcionalnost in učinkovitost 
pripomočkov, za katere je bilo priglašeno, 
ob upoštevanju zahtev iz te uredbe in zlasti 
tistih iz Priloge I.

Pri tem se predpostavlja, da je v njegovi 
organizaciji stalno na voljo zadostno 
število znanstvenega osebja, ki ima dovolj 
izkušenj in znanja, da oceni medicinsko 
funkcionalnost in učinkovitost 
pripomočkov, za katere je bil priglašen, ob 
upoštevanju zahtev iz te uredbe in zlasti 
tistih iz Priloge I.

3.1.2. Priglašeni organ ima vedno in za 
vsak postopek ugotavljanja skladnosti ter 
za vsako vrsto ali kategorijo izdelkov, za
katere je priglašen, v svoji organizaciji 
zaposleno potrebno upravno, tehnično in 
znanstveno osebje s tehničnim znanjem ter 
zadostnimi in ustreznimi izkušnjami v 
zvezi z medicinskimi pripomočki ter 
ustrezno tehnologijo za izvajanje nalog 
ugotavljanja skladnosti, vključno z 
ugotavljanjem skladnosti kliničnih 
podatkov.

3.1.2. Priglašeni organ ima vedno in za 
vsak postopek ugotavljanja skladnosti ter 
za vsako vrsto ali kategorijo izdelkov, za
katero je priglašen, v svoji organizaciji 
zaposleno potrebno upravno, tehnično in 
znanstveno osebje s farmakološkim, 
medicinskim in tehničnim znanjem ter 
zadostnimi in ustreznimi izkušnjami v 
zvezi z medicinskimi pripomočki ter 
ustrezno tehnologijo za izvajanje nalog 
ugotavljanja skladnosti, vključno z 
ugotavljanjem skladnosti kliničnih 
podatkov.

3.1.3. Priglašeni organ jasno dokumentira 
obseg in omejitve dolžnosti, pristojnosti in 
pooblastil osebja, vključenega v dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti, ter zadevno osebje 
obvesti o tem.

3.1.3. Priglašeni organ jasno dokumentira 
obseg in omejitve dolžnosti, pristojnosti in 
pooblastil osebja, vključenega v dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti, ter zadevno osebje 
obvesti o tem.

3.1.3a. Priglašeni organ zagotovi Komisiji 
in na zahtevo tudi drugim strankam 
seznam svojega osebja in njihovih znanj. 
Ta seznam se redno posodablja.

Or. en
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Predlog spremembe 132

Predlog uredbe
Priloga VI – odstavek 3 – točka 3.2. – točka 3.2.3.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.3. Osebje, pristojno za odobritev 
drugega osebja za opravljanje posebnih 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti, in 
osebje s splošno pristojnostjo za končni 
pregled in odločanje glede certificiranja, je 
zaposleno pri samem priglašenem organu 
in nima sklenjene podizvajalske pogodbe.
Skupaj ima to osebje dokazano znanje in 
izkušnje z naslednjih področij:

3.2.3. Osebje, pristojno za odobritev 
drugega osebja za opravljanje posebnih 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti, in 
osebje s splošno pristojnostjo za končni 
pregled in odločanje glede certificiranja, je 
zaposleno pri samem priglašenem organu 
in nima sklenjene podizvajalske pogodbe.
Skupaj ima to osebje dokazano znanje in 
izkušnje z naslednjih področij:

– zakonodaja Unije o medicinskih 
pripomočkih in ustrezne smernice;

– zakonodaja Unije o medicinskih 
pripomočkih in ustrezne smernice;

– postopki ugotavljanja skladnosti v skladu 
s to uredbo;

– postopki ugotavljanja skladnosti v skladu 
s to uredbo;

– širok spekter tehnologij medicinskih 
pripomočkov, industrije medicinskih 
pripomočkov ter načrtovanja in izdelave 
medicinskih pripomočkov;

– širok spekter tehnologij medicinskih 
pripomočkov, industrije medicinskih 
pripomočkov ter načrtovanja in izdelave 
medicinskih pripomočkov;

– sistem priglašenega organa za upravljanje 
kakovosti in povezani postopki;

– sistem priglašenega organa za upravljanje 
kakovosti in povezani postopki;

– vrste kvalifikacij (znanje, izkušnje in 
druge kompetence), ki so potrebne za 
izvajanje ugotavljanja skladnosti v zvezi z 
medicinskimi pripomočki, ter ustrezna 
merila glede kvalifikacij;

– vrste kvalifikacij (znanje, izkušnje in 
druge kompetence), ki so potrebne za 
izvajanje ugotavljanja skladnosti v zvezi z 
medicinskimi pripomočki, ter ustrezna 
merila glede kvalifikacij;

– usposabljanje osebja, ki je vključeno v 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti v zvezi z 
medicinskimi pripomočki;

– usposabljanje osebja, ki je vključeno v 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti v zvezi z 
medicinskimi pripomočki;

– sposobnost priprave certifikatov, evidenc 
in poročil, ki dokazujejo, da je bilo 
ugotavljanje skladnosti ustrezno izvedeno.

– sposobnost priprave certifikatov, evidenc 
in poročil, ki dokazujejo, da je bilo 
ugotavljanje skladnosti ustrezno izvedeno;
– najmanj tri leta ustreznih izkušenj na 
področju ugotavljanja skladnosti v 
priglašenem organu.

Or. en
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Predlog spremembe 133

Predlog uredbe
Priloga VI – odstavek 3 – točka 3.2. – točka 3.2.4.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.4. Priglašeni organi imajo na voljo 
osebje s kliničnim strokovnim znanjem. To 
osebje je redno vključeno v postopek 
odločanja priglašenega organa, da se:

3.2.4. Klinični strokovnjaki: priglašeni
organi imajo stalno na voljo osebje s 
strokovnim znanjem iz načrtovanja 
kliničnih raziskav, medicinske statistike, 
klinične obravnave pacientov, dobre 
klinične prakse na področju kliničnih 
raziskav in farmakologije. To osebje je 
redno vključeno v postopek odločanja 
priglašenega organa, da se:

– ugotovi, kdaj je potrebno strokovno 
mnenje za preučitev klinične ocene, ki jo 
izvede proizvajalec, in opredelijo ustrezno 
usposobljeni strokovnjaki;

– ugotovi, kdaj je potrebno strokovno 
mnenje za preučitev načrtov za klinično 
raziskavo in klinične ocene, ki jo izvede 
proizvajalec, in opredelijo ustrezno 
usposobljeni strokovnjaki;

– ustrezno usposobijo zunanji klinični 
strokovnjaki v zvezi z ustreznimi 
zahtevami iz te uredbe, delegiranimi in/ali 
izvedbenimi akti, harmoniziranimi 
standardi, skupnimi tehničnimi 
specifikacijami in smernicami ter zagotovi, 
da se zunanji klinični strokovnjaki v celoti 
zavedajo konteksta in posledic njihovega
ugotavljanja skladnosti in danih nasvetov;

– ustrezno usposobijo zunanji klinični 
strokovnjaki v zvezi z ustreznimi 
zahtevami iz te uredbe, delegiranimi in/ali 
izvedbenimi akti, harmoniziranimi 
standardi, skupnimi tehničnimi 
specifikacijami in smernicami ter zagotovi, 
da se zunanji klinični strokovnjaki v celoti 
zavedajo konteksta in posledic svojega
ugotavljanja skladnosti in danih nasvetov;

– lahko s proizvajalcem in zunanjimi 
kliničnimi strokovnjaki razpravlja o
kliničnih podatkih iz klinične ocene 
proizvajalca in ustrezno usmerja zunanje 
klinične strokovnjake pri preučevanju 
klinične ocene;

– lahko s proizvajalcem in zunanjimi 
kliničnimi strokovnjaki razpravlja o smislu 
zasnove načrtovane študije, načrtih za 
klinično raziskavo in izboru ukrepov za 
obvladovanje ter ustrezno usmerjajo 
zunanji klinični strokovnjaki pri 
preučevanju klinične ocene;

– lahko znanstveno izpodbijajo 
predstavljeni klinični podatki in rezultati 
preučitve klinične ocene proizvajalca s 
strani zunanjih kliničnih strokovnjakov;

– lahko znanstveno izpodbijajo načrti za 
klinično raziskavo, predstavljeni klinični 
podatki in rezultati preučitve klinične 
ocene proizvajalca s strani zunanjih 
kliničnih strokovnjakov;

– lahko ugotovita primerljivost in 
doslednost kliničnih ocenjevanj, ki jih 
izvajajo klinični strokovnjaki;

– lahko ugotovita primerljivost in 
doslednost kliničnih ocenjevanj, ki jih 
izvajajo klinični strokovnjaki;
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– lahko objektivno klinično presodi o 
preučitvi klinične ocene proizvajalca in 
predloži priporočilo nosilcu odločanja 
priglašenega organa.

– lahko objektivno klinično presodi o 
preučitvi klinične ocene proizvajalca in 
predloži priporočilo nosilcu odločanja 
priglašenega organa;

– zagotovi razumevanje aktivnih snovi.

Or. en

Predlog spremembe 134

Predlog uredbe
Priloga VI – odstavek 3 – točka 3.2. – točka 3.2.5. – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.5. Osebje, pristojno za izvajanje 
pregledov v zvezi z izdelki (npr. pregled 
projektnega dosjeja, pregled tehnične 
dokumentacije ali pregled tipa, vključno z 
vidiki, kot so klinično ocenjevanje, 
biološka varnost, sterilizacija, potrjevanje 
programske opreme), ima naslednje 
dokazane kvalifikacije:

3.2.5. Ocenjevalci izdelkov: osebje, 
pristojno za izvajanje pregledov v zvezi z 
izdelki (npr. pregled projektnega dosjeja, 
pregled tehnične dokumentacije ali pregled 
tipa, vključno z vidiki, kot so klinično 
ocenjevanje, biološka varnost, sterilizacija, 
potrjevanje programske opreme), ima 
naslednje dokazane kvalifikacije:

Or. en

Predlog spremembe 135

Predlog uredbe
Priloga VI – odstavek 3 – točka 3.2. – točka 3.2.6. – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.6. Osebje, pristojno za izvajanje revizij 
proizvajalčevega sistema za upravljanje 
kakovosti, ima naslednje dokazane 
kvalifikacije:

3.2.6. Revizorji: osebje, pristojno za 
izvajanje revizij proizvajalčevega sistema 
za upravljanje kakovosti, ima naslednje 
dokazane kvalifikacije:

Or. en
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Predlog spremembe 136

Predlog uredbe
Priloga VI – odstavek 3 – točka 3.3. – točka 3.3.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.3.1. Priglašeni organ ima vzpostavljen 
postopek za popolno dokumentiranje 
kvalifikacij vsakega člana osebja, ki je 
vključen v dejavnosti ugotavljanja 
skladnosti in izpolnjevanje meril glede 
kvalifikacij iz oddelka 3.2. Kadar v 
izjemnih okoliščinah izpolnjevanja meril 
glede kvalifikacij iz oddelka 3.2 ni možno 
v celoti dokazati, priglašeni organ 
ustrezno utemelji pooblastitev tega osebja 
za izvajanje posebnih dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti. 

3.3.1. Priglašeni organ ima vzpostavljen 
postopek za popolno dokumentiranje 
kvalifikacij vsakega člana osebja, ki je 
vključen v dejavnosti ugotavljanja 
skladnosti in izpolnjevanje meril glede 
kvalifikacij iz oddelka 3.2.

Or. en

Predlog spremembe 137

Predlog uredbe
Priloga VI – odstavek 3 – točka 3.4. 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.4. Podizvajalci in zunanji strokovnjaki 3.4. Podizvajalci in zunanji strokovnjaki

3.4.1. Priglašeni organ ima stalno 
„notranje“ usposobljeno osebje ter 
strokovno znanje in izkušnje, ne samo na 
tehničnih področjih, povezanih z 
ocenjevanjem učinkovitosti pripomočkov, 
temveč tudi na medicinskem področju. 
Organ ima zmožnosti za „notranje“ 
ocenjevanje kakovosti podizvajalcev. Na 
podlagi odstopanja veljajo naslednji 
odstavki.

3.4.1. Brez poseganja v omejitve, ki 
izhajajo iz oddelka 3.2., lahko priglašeni 
organi za izvajanje jasno opredeljenih 
delov dejavnosti ugotavljanja skladnosti 
sklenejo pogodbe s podizvajalci. Sklepanje 

3.4.1. Brez poseganja v omejitve, ki 
izhajajo iz oddelka 3.2., lahko priglašeni 
organi za izvajanje jasno opredeljenih 
delov dejavnosti ugotavljanja skladnosti 
sklenejo pogodbe s podizvajalci, ki so 
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pogodb s podizvajalci za revizijo sistemov 
upravljanja kakovosti ali preglede v zvezi z 
izdelki kot celote ni dovoljeno.

javni subjekti. Kadar so klinične izkušnje 
omejene, se pogodbe za oceno inovativnih 
medicinskih pripomočkov ali tehnologij 
lahko sklenejo tudi z zunanjimi 
strokovnjaki. Sklepanje pogodb s 
podizvajalci za revizijo sistemov 
upravljanja kakovosti ali preglede v zvezi z 
izdelki kot celote ni dovoljeno.

3.4.2. Kadar priglašeni organ za dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti sklene 
podizvajalsko pogodbo z organizacijo ali 
posameznikom, ima vzpostavljeno politiko, 
ki določa pogoje, pod katerimi lahko 
poteka oddajanje del podizvajalcem. Vsako 
podizvajanje ali posvetovanje z zunanjimi 
strokovnjaki je ustrezno dokumentirano in
je predmet pisnega sporazuma, ki med
drugim zajema zaupnost in nasprotje 
interesov.

3.4.2. Kadar priglašeni organ za dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti sklene 
podizvajalsko pogodbo z organizacijo ali 
posameznikom, ima vzpostavljeno politiko, 
ki določa pogoje, pod katerimi lahko 
poteka oddajanje del podizvajalcem. Vsako 
podizvajanje ali posvetovanje z zunanjimi 
strokovnjaki je ustrezno dokumentirano, 
javno dostopno in predmet pisnega 
sporazuma, ki med drugim zajema 
zaupnost in nasprotje interesov.

3.4.3. Kadar podizvajalci ali zunanji 
strokovnjaki sodelujejo pri ugotavljanju 
skladnosti, zlasti glede novih in invazivnih 
pripomočkov ali tehnologij ter 
pripomočkov ali tehnologij za vsaditev, 
ima priglašeni organ ustrezne kompetence 
na vsakem področju v zvezi z izdelkom, za 
katerega je določen za vodenje 
ugotavljanja skladnosti, da preveri 
ustreznost in veljavnost strokovnih mnenj 
in sprejme odločitev o certificiranju.

3.4.3. Kadar podizvajalci ali zunanji 
strokovnjaki sodelujejo pri ugotavljanju 
skladnosti, zlasti glede novih invazivnih 
pripomočkov ali tehnologij ter novih
pripomočkov ali tehnologij za vsaditev, 
ima priglašeni organ ustrezne kompetence 
na vsakem področju v zvezi z izdelkom, za 
katerega je določen za vodenje 
ugotavljanja skladnosti, da preveri 
ustreznost in veljavnost strokovnih mnenj 
in sprejme odločitev o certificiranju.

3.4.4. Priglašeni organ vzpostavi postopke 
za oceno in spremljanje kompetenc vseh 
podizvajalcev in zunanjih strokovnjakov.

3.4.4. Priglašeni organ vzpostavi postopke 
za oceno in spremljanje kompetenc vseh 
podizvajalcev in zunanjih strokovnjakov.

3.4.4a. Nacionalni organ se obvesti o 
politiki in postopkih iz točk 3.4.2 in 3.4.4 
še pred sklenitvijo kakršne koli pogodbe s 
podizvajalci. 

Or. en
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Predlog spremembe 138

Predlog uredbe
Priloga VI – odstavek 3 – točka 3.5. – točka 3.5.2.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.5.2. Pregleda kompetence svojega osebja 
in opredeli potrebe po usposabljanju, da se 
ohrani zahtevana raven kvalifikacij in 
znanja.

3.5.2. Pregleda kompetence svojega osebja 
in opredeli potrebe po usposabljanju ter 
zagotovi ustrezno sprejetje potrebnih 
ukrepov, da se ohrani zahtevana raven 
kvalifikacij in znanja.

Or. en

Predlog spremembe 139

Predlog uredbe
Priloga VI – odstavek 4 – točka 4.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.3. Priglašeni organ vzpostavi 
dokumentirane postopke, ki zajemajo vsaj:

4.3. Priglašeni organ vzpostavi 
dokumentirane postopke, ki so javno 
objavljeni in zajemajo vsaj:

– vloge proizvajalca ali pooblaščenega 
predstavnika za ugotavljanje skladnosti;

– vloge proizvajalca ali pooblaščenega 
predstavnika za ugotavljanje skladnosti;

– obravnavo vloge, vključno s 
preverjanjem popolnosti dokumentacije, 
kvalifikacijo izdelka kot pripomočka in 
njegovo razvrstitvijo;

– obravnavo vloge, vključno s 
preverjanjem popolnosti dokumentacije, 
kvalifikacijo izdelka kot pripomočka in 
njegovo razvrstitvijo ter minimalnim 
časom za revizijske ocene;

– jezik vloge, korespondence in 
dokumentacije, ki se predloži;

– jezik vloge, korespondence in 
dokumentacije, ki se predloži;

– pogoje dogovora s proizvajalcem ali 
pooblaščenim predstavnikom;

– pogoje dogovora s proizvajalcem ali 
pooblaščenim predstavnikom;

– takse, ki se zaračunajo za dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti;

– takse, ki se zaračunajo za dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti;

– oceno ustreznih sprememb, ki jih je treba 
predložiti za predhodno odobritev;

– oceno ustreznih sprememb, ki jih je treba 
predložiti za predhodno odobritev;

– načrtovanje nadzora; – načrtovanje nadzora;

– podaljšanje veljavnosti certifikatov. – podaljšanje veljavnosti certifikatov.
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Predlog spremembe 140

Predlog uredbe
Priloga VII – točka 6.9 – pravilo 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pripomočki, ki so sestavljeni iz snovi ali 
kombinacije snovi, ki so namenjene za 
zaužitje, inhaliranje ali rektalno ali 
vaginalno uporabo in ki jih človeško telo 
absorbira ali se razpršijo po človeškem 
telesu, spadajo v razred III.

črtano

Or. en
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Predlog uredbe
Priloga XIII – del B – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Proizvajalec analizira ugotovitve PMCF 
in dokumentira rezultate v poročilu o 
ocenjevanju PMCF, ki je del tehnične 
dokumentacije.

3. Proizvajalec analizira ugotovitve PMCF 
in dokumentira rezultate v poročilu o 
ocenjevanju PMCF, ki je del tehnične 
dokumentacije.

Za medicinske pripomočke iz razreda III 
proizvajalčevo poročilo o ocenjevanju 
PMCF pregleda neodvisni znanstveni 
organ, kot je na primer akademska 
institucija ali medicinsko združenje. 
Proizvajalec zagotovi ustrezne podatke, da 
neodvisni znanstveni organ lahko opravi 
svoj pregled. Proizvajalčevo poročilo o 
ocenjevanju PMCF in tudi pregled tega 
poročila, ki ga opravi neodvisni 
znanstveni organ, sta del tehnične 
dokumentacije za medicinske pripomočke 
iz razreda III.
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Obrazložitev

Za večjo preglednost je potreben dodaten pregled proizvajalčevega poročila o ocenjevanju 
kliničnega spremljanja po dajanju na trg za najbolj tvegane pripomočke, ki ga opravi 
neodvisni znanstveni organ. 

Predlog spremembe 142

Predlog uredbe
Priloga XIII – del B – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Sklepi poročila o ocenjevanju PMCF se 
upoštevajo za klinično ocenjevanje iz 
člena 49 in dela A te priloge in pri 
obvladovanju tveganja iz oddelka 2 Priloge 
I. Če se v okviru PMCF ugotovi potreba po 
popravljalnih ukrepih, proizvajalec 
zagotovi njihovo izvajanje.

4. Sklepi poročila o ocenjevanju PMCF in 
po potrebi njegovega pregleda, ki ga 
opravi neodvisni znanstveni organ, iz 
odstavka 3 se upoštevajo za klinično 
ocenjevanje iz člena 49 in dela A te priloge 
in pri obvladovanju tveganja iz oddelka 2 
Priloge I. Če se v okviru PMCF ugotovi 
potreba po popravljalnih ukrepih, 
proizvajalec zagotovi njihovo izvajanje.

Or. en

Obrazložitev

Za večjo preglednost je potreben dodaten pregled proizvajalčevega poročila o ocenjevanju 
kliničnega spremljanja po dajanju na trg za najbolj tvegane pripomočke, ki ga opravi 
neodvisni znanstveni organ. 

Predlog spremembe 143

Predlog uredbe
Priloga XIV – del I – odstavek 2 – točka 2.1. 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1. Klinične raziskave se izvajajo na 
podlagi ustreznega načrta raziskav, ki 
odraža najnovejše znanstveno in tehnično 
znanje, in opredelijo tako, da potrdijo ali 
zavrnejo trditve proizvajalca glede 
pripomočka ter vidikov, povezanih z 
varnostjo, učinkovitostjo ter razmerjem 

2.1. Klinične raziskave se izvajajo na 
podlagi ustreznega načrta raziskav, ki 
odraža najnovejše znanstveno in tehnično 
znanje, in opredelijo tako, da potrdijo ali 
zavrnejo tehnično učinkovitost 
pripomočka, klinično varnost in 
učinkovitost pripomočka, kadar se 
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med tveganji in koristmi iz člena 50(1); te 
raziskave vključujejo zadostno število 
opazovanj, da se zagotovi znanstvena 
veljavnost ugotovitev.

uporablja za predvideni namen znotraj 
ciljne populacije in v skladu z navodili za 
uporabo, in trditve proizvajalca glede 
pripomočka ter vidikov, povezanih z 
varnostjo, učinkovitostjo ter razmerjem 
med tveganji in koristmi iz člena 50(1); te 
raziskave vključujejo zadostno število 
opazovanj, da se zagotovi znanstvena 
veljavnost ugotovitev.

Or. en

Predlog spremembe 144

Predlog uredbe
Priloga XIV – del I – odstavek 2 – točka 2.3. 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.3. Klinične raziskave se opravijo v 
okoliščinah, ki so podobne običajnim 
pogojem uporabe pripomočka.

2.3. Klinične raziskave se opravijo v 
okoliščinah, ki so podobne običajnim 
pogojem uporabe pripomočka za 
predvideni namen znotraj ciljne 
populacije.

Or. en
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Predlog uredbe
Priloga VI – del II – odstavek 1 – točka 1.11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.11. povzetek načrta klinične raziskave
(cilji klinične raziskave, število in spol 
udeležencev, merila za izbor udeležencev, 
udeleženci, mlajši od 18 let, načrt 
raziskave, kot so nadzorovane in/ali 
naključne študije, načrtovani datumi 
začetka in zaključka klinične raziskave);

1.11. povzetek načrta klinične raziskave
(cilji klinične raziskave, število in spol 
udeležencev, merila za izbor udeležencev, 
udeleženci, mlajši od 18 let, načrt 
raziskave, kot so nadzorovane in/ali 
naključne študije, načrtovani datumi 
začetka in zaključka klinične raziskave). 
Ker randomizirane kontrolne raziskave 
ponavadi zagotovijo dokaze višje stopnje v 
zvezi s klinično učinkovitostjo in 
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varnostjo, mora biti uporaba drugačne 
zasnove ali študije utemeljena. Utemelji se 
tudi izbira ukrepov za obvladovanje. Obe 
utemeljitvi zagotovijo neodvisni 
strokovnjaki, ki imajo potrebne 
kvalifikacije in izkušnje;

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije za revizijo obstoječega regulativnega okvira za 
medicinske pripomočke. Ta revizija dvajsetletnega okvira je bila še posebej potrebna in 
številne izboljšave so že vključene v veljavno zakonodajo. Toda poročevalka vseeno meni, da 
bi bilo treba v besedilo vnesti še veliko drugih sprememb, ki so opisane v nadaljevanju.

Vrstni red besedila

Komisija predlaga zgradbo besedila, ki ni povsem zadovoljiva, saj iz nje ni razvidno sosledje 
dejavnosti, ki jih je treba izvesti, preden se medicinski pripomoček lahko varno uporablja. 
Drugo poglavje že govori o dajanju pripomočkov na razpolago, prostem pretoku ali celo 
obdelavi, še preden je omenjena razvrstitev pripomočkov ali izbor postopka za odobritev. 
Izbrani vrstni red tudi izpostavlja dajanje pripomočka na trg in njegov prosti pretok v EU, 
vprašanja v zvezi z varnostjo pacientov in javnim zdravjem (razvrstitev, postopek za 
odobritev in klinične raziskave) pa so na drugem mestu.

Poročevalka meni, da bi moralo biti logično sosledje v življenjski dobi pripomočka bolje 
razvidno iz zgradbe besedila, zato predlaga, da se zaporedje poglavij predloga spremeni na 
naslednji način: oddelek 1 poglavja V o razvrstitvi pripomočka bi bilo treba izločiti in 
obravnavati v novem poglavju II; poglavje III bi moralo opisati različne postopke odobritve 
pripomočkov; poglavje IV o priglašenih organih bi ostalo na svojem mestu, saj je povezano s 
postopkom ugotavljanja skladnosti, ki je opisan v predhodnem poglavju; poglavje V 
predpisuje določbe o kliničnih ocenjevanjih in kliničnih raziskavah, ki so potrebni za 
dokazovanje skladnosti s splošnimi zahtevami glede varnosti in učinkovitosti na podlagi 
kliničnih podatkov, in s tem za odobritev pripomočka; na podlagi odločbe o odobritvi 
pripomočka dajanje pripomočkov na trg in prosti pretok z njimi obravnava predlagano 
poglavje VI; posebno poglavje VII o označevanju pripomočkov za enkratno ali večkratno 
uporabo ter o obdelavi v primeru slednjih je že uvedeno; določbe o identifikaciji in 
sledljivosti pripomočkov, registraciji pripomočkov in gospodarskih subjektih ter evropski 
banki podatkov za medicinske pripomočke so predpisane v poglavju VIII. Zadnja štiri 
poglavja predloga Komisije ostanejo na koncu besedila.

Razvrstitev pripomočkov

Poročevalka se na splošno strinja z izboljšavami, ki jih prinaša predlog Komisije v smislu 
razvrstitve medicinskih pripomočkov v štiri razrede glede na stopnjo tveganja, ki ga 
predstavljajo za paciente. Toda pravilo 21 v Prilogi VII o razvrstitvi, ki določa, da vsi 
pripomočki, sestavljeni iz snovi, ki so namenjene za zaužitje, inhaliranje ali rektalno ali 
vaginalno uporabo in ki jih človeško telo absorbira ali se razpršijo po človeškem telesu, 
spadajo v razred III, je nesorazmerno. Vplivalo bi na zelo veliko število medicinskih 
pripomočkov na trgu, za katere že velja pravilo 5. Poročevalka predlaga, da se to novo pravilo 
črta.

Sistem odobritve medicinskih pripomočkov
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V zvezi s postopkom ugotavljanja skladnosti so se v zadnjih letih pokazale večje šibke točke, 
kot so pomanjkanje preglednosti, hitre odobritve in dajanje medicinskih pripomočkov na trg 
kljub nezadostnim raziskavam pri pacientih, torej kljub nezadostnim kliničnim podatkom, 
zaradi česar predstavljajo tveganje za paciente.

Poročevalka meni, da bi bilo treba za medicinske pripomočke, ki predstavljajo najvišje 
stopnje možnega tveganja za paciente, uvesti strožji postopek od ugotavljanja skladnosti. V to 
skupino bi morali spadati medicinski pripomočki iz razreda III, pripomočki za vsaditev v telo, 
ki vsebujejo snov, ki šteje za zdravilo, ki so namenjeni odmerjanju zdravila ali ki uporabljajo 
neživa tkiva ali celice človeškega ali živalskega izvora ali njihove derivate. Poročevalka 
predlaga, da se za takšne pripomočke uvede nov postopek izdaje dovoljenja za promet, in 
sicer na centralizirani ravni za inovativne pripomočke in na decentralizirani ravni za druge 
zgoraj omenjene pripomočke. 

V okviru Evropske agencije za zdravila se ustanovi Odbor za odobritev medicinskih 
pripomočkov, ki bo vključen v centralizirani postopek. Poročevalka tudi predlaga, da bi imeli 
proizvajalci, ki morajo uporabljati decentralizirani postopek, možnost zaprositi za 
centralizirani postopek. V primeru decentraliziranega postopka se uporablja načelo 
vzajemnega priznavanja in naloga Koordinacijske skupine za medicinske pripomočke je, da v 
primerih nesoglasja v zvezi z dovoljenji za promet med državami članicami postopek olajša. 
Če nesoglasij ni mogoče odpraviti, mora Odbor za odobritev medicinskih pripomočkov podati 
svoje mnenje. Končno odločitev sprejme Komisija.

Za večjo preglednost v zvezi z odobritvijo pripomočkov se vzpostavi tudi elektronski sistem 
za registracijo vlog, dodelitev, začasni odvzem ali preklic dovoljenj za promet in se zagotovi, 
da je dostopen javnosti. Za vnos ustreznih informacij v sistem bodo odgovorne Agencija in 
države članice, kot je ustrezno. Poleg tega države članice, kadar se uporablja decentralizirani 
postopek, obvestijo Agencijo o vseh dovoljenjih za promet, ki so jih izdale. Proizvajalci 
morajo obvestiti pristojni organ, kadar medicinski pripomoček ni več v prometu, in to 
utemeljiti. Za centralizirani in decentralizirani postopek veljajo strogi roki. Odbor ima 
možnost, da od proizvajalca samo enkrat zahteva dodatne informacije. Namen uvedbe teh 
določb je zagotoviti hitre postopke in hitre odločitve v korist proizvajalcev in pacientov.

Priglašeni organi

Delovanje priglašenih organov in tudi njihovo spremljanje, ki ga izvajajo nacionalni organi, 
sta v zadnjih letih razkrila velike šibke točke. Najbolj izpostavljene so bile naslednje zadeve: 
zelo veliko in nenatančno število priglašenih organov v EU; velike razlike v zvezi s 
kakovostjo opravljenih ugotavljanj skladnosti; pomanjkanje preglednosti v zvezi z njihovo 
organizacijo, uporabljenimi podatki, njihovimi dejavnostmi in rezultati njihovih ocenjevanj; 
vprašanje, ali imajo na voljo osebje s potrebnim znanstvenim znanjem, da lahko ustrezno 
presoja o kliničnih ocenjevanjih proizvajalcev; ter pomanjkanje primernega in natančnega 
nadzora nekaterih nacionalnih organov nad delom priglašenih organov. Predlog Komisije 
obravnava nekatere od teh šibkih točk. V primerjavi z obstoječo zakonodajo je to velik korak 
naprej. Vendar pa ostaja še veliko nerešenih stvari v zvezi z zgoraj omenjenimi zadevami.

Poročevalka meni, da bi bilo treba določbe, ki se nanašajo na osebje nacionalnih organov, 
odgovornih za imenovanje in spremljanje priglašenih organov, okrepiti tudi s tega vidika, da 
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bi zahtevale zadostne kvalifikacije za revizijo priglašenih organov, za katere so odgovorni. 

Poleg tega bi bilo treba zagotoviti, da imajo priglašeni organi stalno „notranje“ usposobljeno
osebje in da je oddajanje naročil podizvajalcem omejeno na javne subjekte ali zunanje 
strokovnjake, kadar so klinične izkušnje skromne, na primer v primeru inovativnih 
pripomočkov ali tehnologij. V primeru oddajanja naročil podizvajalcem bi morali priglašeni 
organi javno objaviti imena podizvajalcev in točne naloge, za katere so z njimi sklenili 
pogodbo. Priglašeni organi bi morali enkrat letno poslati dokumente ustreznemu 
nacionalnemu organu, da bi slednji lahko preveril kvalifikacije podizvajalcev. 

Med postopkom imenovanja priglašenega organa bi moral zadevni nacionalni organ predložiti 
utemeljitve, kadar njegova odločitev ni v skladu s priporočilom Koordinacijske skupine za 
medicinske pripomočke. Takšne utemeljitve so potrebne, ker bo priporočilo že temeljilo na 
mnenju skupne ocenjevalne ekipe: s tem postopkom je tako zagotovljenih več preverjanj pred 
izdajo priporočila. 

Ker obstaja notranji trg, proizvajalci lahko vložijo vlogo pri priglašenem organu v drugi 
državi članici, ne v državi, kjer so registrirani. Vendar bi moral proizvajalec, če se za to 
odloči, o svoji vlogi obvestiti nacionalni organ države članice, v kateri je registriran, zato da 
bi zagotovili večjo preglednost. 

Poročevalka podpira predlog Komisije, da se ustanovi Koordinacijska skupina, v katero bi bili 
vključeni vsi priglašeni organi. Toda zagotoviti bi bilo treba, da bi se ta skupina srečala 
najmanj dvakrat letno, saj bi le tako omogočili zadovoljivo usklajevanje in sodelovanje med 
priglašenimi organi ter na splošno poenotili kakovost dela priglašenih organov. 

Poročevalka pozdravlja dejstvo, da je Komisija uvedla takse, ki jih zaračunavajo nacionalni 
organi za svoje dejavnosti, povezane z imenovanjem in spremljanjem priglašenih organov. 
Vendar je pomembno, da so te takse javno objavljene in primerljive med državami članicami.

Poročevalka meni, da predlog Komisije ne daje dovolj zagotovil, da priglašeni organi ne bodo 
na račun varnosti pacientov tekmovali med seboj na osnovi taks za izvajanje svojih 
dejavnosti, povezanih z ugotavljanjem skladnosti. Zato so vključene določbe, da morajo 
države članice sprejeti nacionalno zakonodajo v zvezi s tem ter tako zagotoviti preglednost 
taks in olajšati njihovo primerljivost.

Označevanje pripomočkov za enkratno (ali večkratno) uporabo in obdelava 
pripomočkov

Ponovna uporaba medicinskih pripomočkov je bila zelo običajna do 80. let prejšnjega stoletja, 
ko so proizvajalci začeli bolj sistematično označevati svoje pripomočke z oznako „za 
enkratno uporabo“. Stanje je zdaj takšno, da ima preveč pripomočkov oznako „za enkratno 
uporabo“, čeprav bi jih lahko obdelali, saj proizvajalci ne želijo prevzemati odgovornosti, če 
bi pripomoček zaradi obdelave predstavljal nevarnost za pacienta. Neprimerno označevanje je 
včasih posledica ekonomskih interesov. Komisija se je odločila ohraniti možnost obdelave 
pripomočkov za enkratno uporabo. Z logičnega stališča to ni zadovoljivo. Poročevalka meni, 
da bi morali biti pripomočki z oznako „za enkratno uporabo“ dejansko samo za enkratno 
uporabo in da bi morali obstajati samo dve možnosti: za enkratno in za večkratno uporabo. 
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Poročevalka je tudi trdno prepričana, da bi morali za dejavnosti, potrebne za obdelavo 
pripomočkov, veljati strožji in preglednejši standardi.

Zato bi se smeli obdelovati samo pripomočki z oznako „za večkratno uporabo“. Praviloma bi 
bilo treba vse pripomočke označiti z oznako „za večkratno uporabo“ in kot odstopanje od tega 
bi morali proizvajalci pripomočkov iz razredov I, IIa in IIb še vedno imeti možnost označiti te 
pripomočke z oznako „za enkratno uporabo“, če to lahko utemeljijo z zadostnimi 
znanstvenimi dokazi. Tudi te je treba vnesti v elektronski sistem za registracijo pripomočkov. 
Proizvajalci pripomočkov iz razreda III bi morali kot odstopanje od tega pravila še vedno 
imeti možnost označiti te pripomočke z oznako „za enkratno uporabo“, če Znanstveni odbor 
za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja poda pozitivno mnenje. Ta 
odstopanja bi omogočila, da bi bili pripomočki še naprej označeni z oznako „za enkratno 
uporabo“, kadar je jasno, da so samo za enkratno uporabo, če lahko proizvajalec to dejstvo
dokaže. Poleg tega bi bilo treba uvesti hiter postopek za primere, ko želi podjetje, 
specializirano za obdelavo, ali bolnišnica ali klinika, ki že obdeluje posebne pripomočke, 
izpodbijati proizvajalčevo oznako „za enkratno uporabo“ s predložitvijo dokazov, da je 
mogoča varna obdelava tega medicinskega pripomočka. Pojasniti je treba tudi to, da obdelava 
pripomočka pomeni samodejni prenos odgovornosti s proizvajalca na obdelovalca. Vrh tega 
bi Komisija morala sprejeti izvedbene akte za določitev najvišjih in najbolj usklajenih 
standardov za obdelavo pripomočkov za večkratno uporabo v EU.

Klinične raziskave

Komisija je uvedla pomembne določbe o kliničnih raziskavah, toda nekateri pojmi, na primer 
„učinkovitost“ ali „varnost“, niso opredeljeni, čeprav bi proizvajalci morali zbrati podatke, s 
katerimi lahko dokažejo, da njihovi pripomočki izpolnjujejo zahteve v zvezi z učinkovitostjo 
in varnostjo. 

Učinkovitost bi bilo treba razumeti na splošno, tako da obsega učinkovitost in koristi za 
pacienta, kar se preverja v primerih, za katere se uporabljajo klinične raziskave. To je ključno 
za zagotovitev, da pripomočki s tehničnega vidika dosegajo namen, za katerega so bili 
zasnovani in proizvedeni, vendar prinašajo tudi koristi za pacienta in so učinkoviti, ko se 
uporabljajo v resničnem življenju. Prav tako bi bilo treba zagotoviti, da so, kadar se 
uporabljajo klinične raziskave, te načrtovane na podlagi najboljše razpoložljive metodologije 
in da so vključene randomizirane kontrolirane klinične raziskave. Iz predloga Komisije so 
razvidne tudi določbe predlagane uredbe o kliničnih študijah, v katerih pa ni več sklicevanja 
na odbore za etiko. Poročevalka meni, da bi se klinične raziskave morale začeti šele po 
pozitivni oceni neodvisnega odbora za etiko. Države članice bi morale sprejeti potrebne 
ukrepe za ustanovitev odborov za etiko, kjer takšni odbori ne obstajajo. Nazadnje bi bilo treba 
tudi zagotoviti, da se v primeru predčasnega zaključka klinične raziskave informacije o 
razlogih za to posredujejo vsem državam članicam, da bi le-te lahko sponzorje, ki izvajajo 
podobne klinične raziskave, po celotni EU istočasno obvestile o rezultatih omenjene klinične 
raziskave. To bo omogočilo večjo preglednost ter preprečilo več vzporednih študij in 
zaporedno posredovanje kliničnih dokazov, na podlagi katerih bi se sklepalo, da pripomoček 
lahko predstavlja tveganje za pacienta.

Evropska banka podatkov o medicinskih pripomočkih (EUDAMED)
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Uporaba banke podatkov Eudamed je obvezna od maja 2011, vendar je bilo izraženih veliko 
kritik v zvezi z njenim delovanjem. Komisija predlaga nekaj izboljšav, toda poročevalka 
meni, da še vedno manjka nekaj določb o preglednosti informacij. 

Zato bi bilo treba zagotoviti ustrezne stopnje dostopa za javnost in zdravstvene delavce do 
tistih delov elektronskih sistemov banke podatkov Eudamed, ki zagotavljajo ključne 
informacije o medicinskih pripomočkih, ki lahko ogrozijo javno zdravje in varnost.

Vigilanca in nadzor trga

Komisija je uvedla pomembne določbe o poročanju o zapletih in varnostnih popravljalnih 
ukrepih. Še vedno pa ni določenih elementov, ki bi omogočili hitro izsleditev vseh vidikov, 
povezanih z zapleti. S tem bi se lažje ugotovilo, ali je zaplet povezan s samim pripomočkom 
ali z načinom njegove uporabe. 

Zato bi bilo treba zagotoviti, da sporočanje prek elektronskega sistema vključuje datum in 
kraj zapletov, in kjer so na voljo, informacije o pacientu ali uporabniku in zdravstvenem 
delavcu, in sicer ob popolnem upoštevanju zasebnosti.

Usklajevanje med državami članicami in Koordinacijsko skupino za medicinske 
pripomočke

Komisija je predlagala ustanovitev Koordinacijske skupine za medicinske pripomočke, 
vendar ni jasno, ali bo ta skupina imela dovolj strokovnega znanja in izkušenj za svoje naloge. 

Poročevalka predlaga ustanovitev multidisciplinarnega svetovalnega odbora strokovnjakov ter 
predstavnikov zainteresiranih strani in organizacij civilne družbe, ki bi zagotavljal znanstveno 
svetovanje za Koordinacijsko skupino, a tudi za Komisijo in države članice. Ta skupina bo 
zagotavljala strokovno znanje in izkušnje o vprašanjih razvrstitve, mejnih primerih in po 
potrebi drugih vidikih izvajanja Uredbe. 


