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Pozměňovací návrh 48
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Sledovatelnost diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro 
prostřednictvím systému jedinečné 
identifikace prostředku (UDI) 
vycházejícího z mezinárodních pokynů by 
měla významným způsobem posílit 
účinnost dozoru nad bezpečností 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro po uvedení na trh vzhledem ke 
zlepšenému ohlašování nežádoucích 
příhod, cíleným bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu a lepšímu monitorování 
ze strany příslušných orgánů. Měla by 
rovněž přispět k omezení výskytu 
zdravotnických chyb a pomoci v boji proti 
padělaným prostředkům. Využití systému 
UDI by mělo rovněž zlepšit nákupní 
politiku a řízení zásob nemocnic.

(27) Sledovatelnost diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro 
prostřednictvím systému jedinečné 
identifikace prostředku (UDI) 
vycházejícího z mezinárodních pokynů by 
měla významným způsobem posílit 
účinnost dozoru nad bezpečností 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro po uvedení na trh vzhledem ke
zlepšenému ohlašování nežádoucích 
příhod, cíleným bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu a lepšímu monitorování 
ze strany příslušných orgánů. Měla by 
rovněž přispět k omezení výskytu 
zdravotnických chyb a pomoci v boji proti 
padělaným prostředkům. Využití systému 
UDI by mělo rovněž zlepšit nákupní 
politiku a řízení zásob nemocnic, lékáren a 
velkoobchodníků. Systém UDI by měl být 
kompatibilní s dalšími systémy, které jsou 
již na trhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Nora Berra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Sledovatelnost diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro 
prostřednictvím systému jedinečné 
identifikace prostředku (UDI) 
vycházejícího z mezinárodních pokynů by 

(27) Sledovatelnost diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro 
prostřednictvím systému jedinečné 
identifikace prostředku (UDI) 
vycházejícího z mezinárodních pokynů by 



PE510.668v01-00 4/37 AM\935390CS.doc

CS

měla významným způsobem posílit 
účinnost dozoru nad bezpečností 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro po uvedení na trh vzhledem ke 
zlepšenému ohlašování nežádoucích 
příhod, cíleným bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu a lepšímu monitorování 
ze strany příslušných orgánů. Měla by 
rovněž přispět k omezení výskytu 
zdravotnických chyb a pomoci v boji proti 
padělaným prostředkům. Využití systému 
UDI by mělo rovněž zlepšit nákupní 
politiku a řízení zásob nemocnic.

měla významným způsobem posílit 
účinnost dozoru nad bezpečností 
diagnostických zdravotnických prostředků 
in vitro po uvedení na trh vzhledem ke 
zlepšenému ohlašování nežádoucích 
příhod, cíleným bezpečnostním nápravným 
opatřením v terénu a lepšímu monitorování 
ze strany příslušných orgánů. Měla by 
rovněž přispět k omezení výskytu 
zdravotnických chyb a pomoci v boji proti 
padělaným prostředkům. Využití systému 
UDI by mělo rovněž zlepšit nákupní 
politiku a řízení zásob nemocnic a mělo by 
být pokud možno kompatibilní s ostatními 
systémy ověřování již nyní používanými 
v tomto prostředí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Toine Manders

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) Ve výjimečných řádně odůvodněných 
případech by Komise měla přijmout 
prováděcí akty s okamžitým použitím, 
pokud jde o rozšíření vnitrostátních 
výjimek z použitelných postupů posouzení 
shody na území celé Unie; když Komise 
vysloví stanovisko ohledně toho, zda je 
dané prozatímní vnitrostátní opatření proti 
diagnostickému zdravotnímu prostředku in 
vitro představujícímu ohrožení nebo 
prozatímní preventivní vnitrostátní opatření 
v oblasti ochrany zdraví oprávněné či 
nikoli; a přijetí opatření Unie proti 
diagnostickému zdravotnímu prostředku in 
vitro představujícímu ohrožení, pouze 
vyžadují-li to naléhavé okolnosti.

(63) Ve výjimečných řádně odůvodněných 
případech by Komise měla přijmout 
prováděcí akty s okamžitým použitím, 
pokud jde o rozšíření vnitrostátních 
výjimek z použitelných postupů posouzení 
shody na území celé Unie; když Komise 
vysloví stanovisko ohledně toho, zda je 
dané prozatímní vnitrostátní opatření proti 
diagnostickému zdravotnímu prostředku in 
vitro představujícímu ohrožení nebo 
prozatímní preventivní vnitrostátní opatření 
v oblasti ochrany zdraví oprávněné či 
nikoli; a přijetí opatření Unie proti 
diagnostickému zdravotnímu prostředku in 
vitro představujícímu ohrožení, pouze 
vyžadují-li to naléhavé okolnosti.
Odůvodnění by mělo být posouzeno 
v přiměřené době, aby se zajistilo, že tyto 
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prováděcí akty jsou přiměřené.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „příslušenstvím diagnostického 
zdravotnického prostředku in vitro“ se 
rozumí předmět, který sice není 
diagnostickým zdravotnickým prostředkem 
in vitro, ale je výrobcem určený k tomu, 
aby byl použit společně s jedním nebo více 
zvláštními diagnostickými zdravotnickými 
prostředky in vitro, aby konkrétně umožnil 
nebo podpořil použití daného prostředku 
(prostředků) v souladu s jeho (jejich) 
určeným účelem (účely);

3) „příslušenstvím diagnostického 
zdravotnického prostředku in vitro“ se 
rozumí předmět, který sice není 
diagnostickým zdravotnickým prostředkem 
in vitro, ale je výrobcem určený k tomu, 
aby byl použit společně s jedním nebo více 
zvláštními diagnostickými zdravotnickými 
prostředky in vitro, aby konkrétně umožnil 
nebo podpořil použití daného prostředku 
(prostředků) v souladu s jeho (jejich) 
zamýšleným účelem (účely) nebo 
konkrétním způsobem napomáhal 
zdravotnické funkční způsobilosti 
diagnostického zdravotnického prostředku 
(diagnostických zdravotnických 
prostředků) in vitro ke splnění jeho 
(jejich) určeného účelu (účelů);

Or. en

Odůvodnění

Ve zdravotnických zařízeních se stále více používá univerzální spotřební technologie. Obecné 
spotřební zboží může pomáhat zdravotnickým prostředkům v jejich fungování, ale nemělo by 
potenciálně ohrožovat bezpečnost a funkci vlastního zdravotnického prostředku.

Pozměňovací návrh 52
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „doprovodnou diagnostikou“ se rozumí 
prostředek konkrétně určený pro výběr 
pacientů s dříve diagnostikovaným 
zdravotním stavem nebo predispozicí 
vhodných pro cílenou léčbu;

6) „doprovodnou diagnostikou“ se rozumí 
prostředek konkrétně určený a zásadně 
důležitý pro výběr pacientů s dříve 
diagnostikovaným vyhovujícím nebo 
nevyhovujícím zdravotním stavem nebo 
predispozicí vhodných pro cílenou léčbu 
léčebným výrobkem nebo několika 
léčebnými výrobky;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21) „zdravotnickou institucí“ se rozumí 
organizace, jejímž primárním účelem je 
péče o pacienty nebo jejich léčba nebo 
prosazování veřejného zdraví;

21) „zdravotnickou institucí“ se rozumí 
organizace, jejímž primárním účelem je 
péče o pacienty nebo jejich léčba nebo 
prosazování veřejného zdraví s výjimkou 
laboratoří poskytujících komerční klinické 
studie;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28) „klinickými důkazy“ se rozumí 
informace k doložení vědecké platnosti 
a funkční způsobilosti při používání 
prostředku dle určení výrobce;

28) „klinickými důkazy“ se rozumí 
pozitivní i negativní údaje podporující 
hodnocení vědecké platnosti a funkční 
způsobilosti při používání prostředku dle 
určení výrobce;
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Or. en

Pozměňovací návrh 55
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30) „funkční způsobilostí prostředku“ se 
schopnost prostředku dosáhnout určeného 
účelu stanoveného výrobcem. Sestává
z analytické a případně klinické funkce 
k dosažení určeného účelu prostředku;

30) „funkční způsobilostí prostředku“ se 
rozumí schopnost prostředku dosáhnout 
určeného účelu stanoveného výrobcem. 
Spočívá v dosažení technických 
schopností, analytické funkce a případně 
klinické funkce k dosažení určeného účelu 
prostředku;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
António Fernando Correia de Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

35) „hodnocením funkční způsobilosti“ se 
rozumí posouzení a analýza údajů za 
účelem stanovení nebo ověření analytické 
a případně klinické funkce prostředku;

35) „hodnocením funkční způsobilosti“ se 
rozumí posouzení a analýza údajů za 
účelem stanovení nebo ověření, zda 
prostředek plní funkci zamýšlenou 
výrobcem, včetně technické, analytické 
a případně klinické funkce prostředku;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 45
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

45) „zadavatelem“ se rozumí jednotlivec, 
společnost, instituce nebo organizace, která 
přebírá odpovědnost za zahájení a řízení 
studie klinické funkce;

45) „zadavatelem“ se rozumí jednotlivec, 
společnost, instituce nebo organizace, která 
přebírá odpovědnost za zahájení, řízení 
nebo financování studie klinické funkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 S výjimkou čl. 59 odst. 4 se požadavky 
tohoto nařízení nepoužijí na prostředky 
klasifikované v souladu s pravidly 
stanovenými v příloze VII do tříd A, B a C 
a vyráběné a používané v rámci jediné 
zdravotnické organizace za předpokladu, 
že k výrobě a používání takových 
prostředků dochází v rámci jediného 
systému řízení jakosti dané zdravotnické 
instituce a že tato zdravotnická instituce 
splňuje normu EN ISO 15189 či jakoukoli 
jinou rovnocennou uznávanou normu. 
Členské státy mohou požadovat, aby
zdravotnické instituce předložily
příslušnému orgánu seznam takových 
prostředků, které jsou vyrobeny 
a používány na jejich území a mohou 
výrobu a používání příslušných prostředků 
podrobit dalším bezpečnostním 
požadavkům.

S výjimkou čl. 59 odst. 4 se požadavky 
tohoto nařízení nepoužijí na prostředky 
klasifikované vyřáběné a používané 
v rámci jediné zdravotnické organizace za 
předpokladu, že k výrobě a používání 
takových prostředků dochází v rámci 
jediného systému řízení jakosti a že 
zdravotnická instituce uplatňuje normu 
EN ISO 15189 či jakoukoli jinou 
rovnocennou uznávanou normu. 
Zdravotnické instituce předloží 
příslušnému orgánu seznam takových 
prostředků, který zahrnuje odůvodnění 
jejich používání, zejména pokud jsou na 
trhu dostupné rovnocenné prostředky. 
Tyto informace se zveřejní. Členské státy 
mohou rovněž výrobu a používání 
příslušných prostředků podrobit dalším 
bezpečnostním požadavkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
António Fernando Correia de Campos
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou čl. 59 odst. 4 se požadavky 
tohoto nařízení nepoužijí na prostředky 
klasifikované v souladu s pravidly 
stanovenými v příloze VII do tříd A, B a C 
a vyráběné a používané v rámci jediné 
zdravotnické organizace za předpokladu, 
že k výrobě a používání takových 
prostředků dochází v rámci jediného 
systému řízení jakosti dané zdravotnické 
instituce a že tato zdravotnická instituce 
splňuje normu EN ISO 15189 či jakoukoli 
jinou rovnocennou uznávanou normu. 
Členské státy mohou požadovat, aby 
zdravotnické instituce předložily 
příslušnému orgánu seznam takových 
prostředků, které jsou vyrobeny a 
používány na jejich území a mohou výrobu 
a používání příslušných prostředků 
podrobit dalším bezpečnostním 
požadavkům.

S výjimkou čl. 59 odst. 4 se požadavky 
tohoto nařízení nepoužijí na prostředky 
klasifikované v souladu s pravidly 
stanovenými v příloze VII do tříd A, B a C 
a vyráběné a používané v rámci jediné 
zdravotnické organizace za předpokladu, 
že k výrobě a používání takových 
prostředků dochází v rámci jediného 
systému řízení jakosti dané zdravotnické 
instituce a že tato zdravotnická instituce 
uplatňuje normu EN ISO 15189 či 
jakoukoli jinou rovnocennou uznávanou 
normu. Členské státy mohou požadovat, 
aby zdravotnické instituce předložily 
příslušnému orgánu seznam takových 
prostředků, které jsou vyrobeny a 
používány na jejich území a mohou výrobu 
a používání příslušných prostředků 
podrobit dalším bezpečnostním 
požadavkům.

Or. en

Odůvodnění

Tyto zdravotnické prostředky nevstoupí na trh a nebudou na něm dostupné, což se snaží tento 
právní předpis regulovat. Zdravotnické instituce jsou odpovědné za splnění bezpečnostních 
norem pro třídu D interně používaných diagnostických prostředků.

Pozměňovací návrh 60
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky zařazené do třídy D v souladu 
s pravidly stanovenými v příloze VII musí 
i v případě, že jsou vyráběny a používány 
v rámci jediné zdravotnické instituce, 

vypouští se
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splňovat požadavky tohoto nařízení. 
Ustanovení týkající se označení CE 
stanovená v článku 16 a povinnosti 
uvedené v článcích 21 až 25 se ale na tyto 
prostředky nevztahují.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce mohou 
být prostředky zařazené do třídy D, jejichž 
používání je nezbytné pro účely transfúzí 
a transplantací, vyráběny a používány 
v rámci jediné zdravotnické instituce, aniž
by byly splněny požadavky tohoto 
nařízení, pod podmínkou, že splňují 
podmínky stanovené v prvním 
pododstavci, základní požadavky uvedené 
v příloze I, platné harmonizované normy 
uvedené v článku 6 a platné společné 
technické specifikace uvedené v článku 7.
Tato výjimka se uplatní, pouze pod 
podmínkou, že prostředky opatřené 
označením CE nejsou dostupné na trhu, a 
jen po dobu, kdy nejsou dostupné. 

Or. en

Odůvodnění

Tyto zdravotnické prostředky nevstoupí na trh a nebudou na něm dostupné, což se snaží tento 
právní předpis regulovat. Zdravotnické instituce jsou odpovědné za splnění bezpečnostních 
norem pro interně používané diagnostické prostředky třídy D.

Pozměňovací návrh 62
Nora Berra
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky zařazené do třídy D, jejichž 
používání je nezbytné pro účely transfúzí 
a transplantací a které nejsou dostupné 
na trhu jako prostředky opatřené 
označením CE nebo jsou dostupné, ale 
nevyhovují odpovídajícím normám a 
specifikacím požadovaným uživateli, 
mohou být navíc vyráběny a používány 
v rámci jediné zdravotnické instituce, aniž 
by byly splněny požadavky tohoto 
nařízení, pokud splňují podmínky 
stanovené v prvním pododstavci, základní 
požadavky (příloha I), platné 
harmonizované normy (článek 6) a platné 
společné technické specifikace (článek 7).

Or. en

Odůvodnění

Pokud nejsou k dispozici prostředky opatřené označením CE pro zjišťování vzácných nebo 
zřídkavých  přenosných agens, neměly by pro „interní“ prostředky třídy D platit určité 
požadavky nařízení. Nicméně aby se dokázal soulad s nejmodernějšími požadavky na kvalitu a 
bezpečnost, musí tyto IVD prostředky splňovat základní požadavky (příloha I), 
harmonizované normy a platné společné technické specifikace.

Pozměňovací návrh 63
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Přiměřeně rizikové třídě a druhu 
prostředku výrobci prostředků zavedou 
a udržují aktualizovaný systematický 
postup pro shromažďování a přezkum 
zkušeností získaných v souvislosti s jejich 
prostředky uvedenými na trh nebo do 
provozu a použijí nezbytná nápravná 

Přiměřeně rizikové třídě a druhu 
prostředku výrobci prostředků zavedou 
a udržují aktualizovaný systematický 
postup pro shromažďování a přezkum 
zkušeností získaných v souvislosti s jejich 
prostředky uvedenými na trh nebo do 
provozu a použijí nezbytná nápravná 
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opatření (dále jen „plán dozoru po uvedení 
na trh“). Plán dozoru po uvedení na trh 
stanoví postup pro shromažďování, záznam 
a posuzování stížností a zpráv od 
zdravotnických pracovníků, pacientů nebo 
uživatelů týkajících se podezření na 
nežádoucí příhody v souvislosti 
s prostředkem, vedení rejstříku 
nevyhovujících výrobků a stažení výrobku 
z trhu nebo z oběhu a případně, je-li to 
vhodné vzhledem k povaze prostředku, 
zkoušky vzorků prostředků uvedených na 
trh. Součástí plánu dozoru po uvedení na 
trh je plán následného sledování po 
uvedení na trh v souladu s částí B přílohy 
XII. Jestliže se sledování po uvedení na trh 
nepovažuje za nezbytné, musí to být 
náležitě zdůvodněno a zdokumentováno 
v plánu dozoru po uvedení na trh.

opatření (dále jen „plán dozoru po uvedení 
na trh“). Plán dozoru po uvedení na trh 
stanoví postup pro shromažďování, 
záznam, ohlasování prostřednictvím 
elektronického systému týkajícího se 
vigilance uvedeného v článku 60
a posuzování stížností a zpráv od 
zdravotnických pracovníků, pacientů nebo 
uživatelů týkajících se podezření na 
nežádoucí příhody v souvislosti 
s prostředkem, vedení rejstříku 
nevyhovujících výrobků a stažení výrobku 
z trhu nebo z oběhu a případně, je-li to 
vhodné vzhledem k povaze prostředku, 
zkoušky vzorků prostředků uvedených na 
trh. Součástí plánu dozoru po uvedení na 
trh je plán následného sledování po 
uvedení na trh v souladu s částí B přílohy 
XII. Jestliže se sledování po uvedení na trh 
nepovažuje za nezbytné, musí to být 
náležitě zdůvodněno a zdokumentováno 
v plánu dozoru po uvedení na trh a dále 
schváleno příslušným orgánem.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 U prostředků pro sebetestování nebo 
prostředků pro testování v blízkosti 
pacienta musí být informace předložené 
podle oddílu 17 přílohy I v jazyce 
(jazycích) členského státu, kde se 
prostředek dostane ke svému určenému 
uživateli.

U prostředků pro sebetestování nebo 
prostředků pro testování v blízkosti 
pacienta musí být informace předložené 
podle oddílu 17 přílohy I snadno 
srozumitelné a uvedené v jazyce (jazycích) 
členského státu, kde se prostředek dostane 
ke svému určenému uživateli.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že prostředek, který 
uvedli na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, přijmou okamžitě nezbytná 
nápravná opatření k uvedení výrobku do 
souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu 
nebo z oběhu. Náležitě informují 
distributory a případně zplnomocněného 
zástupce.

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že prostředek, který 
uvedli na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, přijmou okamžitě nezbytná 
nápravná opatření k uvedení výrobku do 
souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu 
nebo z oběhu. Náležitě informují 
odpovědný příslušný orgán členského 
státu, distributory a případně 
zplnomocněného zástupce.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předtím, než prostředek dodají na trh, 
distributoři ověří, že byly splněny tyto 
požadavky:

Předtím, než prostředek poprvé dodají na 
trh, distributoři ověří, že byly splněny tyto 
požadavky:

Or. de

Odůvodnění

V rámci dodavatelského řetězce jsou distributoři odpovědní za bezpečnost výrobků. Mimo 
dodavatelský řetězec spočívá odpovědnost za bezpečnost výrobků a úplnost dokumentace na 
výrobci nebo dovozci. 

Pozměňovací návrh 67
Anja Weisgerber
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) k výrobku jsou přiloženy informace, 
které mají být předloženy výrobcem 
v souladu s čl. 8 odst. 7;

b) pokud není k dispozici prohlášení 
o shodě vystavené výrobcem nebo 
dovozcem, jsou k výrobku přiloženy 
informace, které mají být předloženy 
výrobcem v souladu s čl. 8 odst. 7;

Or. de

Odůvodnění

V rámci dodavatelského řetězce jsou distributoři odpovědní za bezpečnost výrobků. Mimo 
dodavatelský řetězec spočívá odpovědnost za bezpečnost výrobků a úplnost dokumentace na 
výrobci nebo dovozci. 

Pozměňovací návrh 68
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výrobce a případně dovozce vyhověli 
požadavkům stanoveným v článku 22 příp.
čl. 11 odst. 3.

c) výrobce a případně dovozce vyhověli 
požadavkům stanoveným v čl. 11 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

V rámci dodavatelského řetězce jsou distributoři odpovědní za bezpečnost výrobků. Mimo 
dodavatelský řetězec spočívá odpovědnost za bezpečnost výrobků a úplnost dokumentace na 
výrobci nebo dovozci. 

Pozměňovací návrh 69
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že prostředek, 
který dodali na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce 
a případně jeho zplnomocněného zástupce 
a dovozce a zajistí, aby byla přijata 
nezbytná nápravná opatření k uvedení 
tohoto prostředku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Jestliže prostředek představuje riziko, 
okamžitě rovněž informují příslušné 
orgány členských států, ve kterých je 
prostředek dodán na trh, a poskytnou 
podrobnosti, zejména pokud jde 
o nedodržení požadavků a o veškerá 
nápravná opatření.

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že prostředek, 
který dodali na trh, není v souladu s tímto 
nařízením, okamžitě informují výrobce 
a případně jeho zplnomocněného zástupce 
a dovozce a v rámci své působnosti zajistí, 
aby byla přijata nezbytná nápravná 
opatření k uvedení tohoto prostředku do 
souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu 
nebo z oběhu. Jestliže prostředek 
představuje riziko, okamžitě rovněž 
informují příslušné orgány členských států, 
ve kterých je prostředek dodán na trh, 
a poskytnou podrobnosti, zejména pokud 
jde o nedodržení požadavků a o veškerá 
nápravná opatření.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by se rozlišovat mezi jednotlivými účastníky dodavatelského řetězce.

Pozměňovací návrh 70
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že 
bylo prokázáno splnění požadavků 
uvedených v tomto nařízení. Je neustále 
aktualizováno. Minimální obsah EU 
prohlášení o shodě je stanoven 
v příloze III. Prohlášení je přeloženo do 
úředního jazyka Unie nebo jazyků 
požadovaných členským státem 
(členskými státy), v němž (nichž) je 
prostředek dodán na trh.

1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že 
bylo prokázáno splnění požadavků 
uvedených v tomto nařízení. Je neustále 
aktualizováno. Minimální obsah EU 
prohlášení o shodě je stanoven 
v příloze III. Prohlášení se vydává 
v jednom z úředních jazyků Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 8 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) oprávněný zájem na ochraně obchodně 
citlivých informací;

b) oprávněný zájem na ochraně obchodně 
citlivých informací v rozsahu, který 
neohrožuje ochranu veřejného zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 8 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) kompatibilita se systémy identifikace 
zdravotnických prostředků, které jsou již 
na trhu.

Or. de

Odůvodnění

Aby proces probíhal hladce, je důležité, aby byly systémy sledovatelnosti technicky 
kompatibilní.

Pozměňovací návrh 73
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 8 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) kompatibilita s ostatními systémy 
sledovatelnosti používanými subjekty 
působícími v oblasti zdravotnických 



AM\935390CS.doc 17/37 PE510.668v01-00

CS

prostředků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě prostředků klasifikovaných do 
tříd C a D, s výjimkou prostředků pro 
hodnocení funkční způsobilosti, výrobce 
vypracuje souhrn bezpečnosti a funkční 
způsobilosti. Je napsán formou snadno 
srozumitelnou pro určeného uživatele. 
Návrh tohoto souhrnu je součástí 
dokumentace, která má být předložena 
oznámenému subjektu zapojenému do 
posuzování shody v souladu s článkem 40, 
a je tímto subjektem schválen.

1. V případě prostředků klasifikovaných do 
tříd C a D, s výjimkou prostředků pro 
hodnocení funkční způsobilosti, výrobce 
vypracuje souhrn bezpečnosti a funkční 
způsobilosti. Je zveřejňován a napsán 
formou snadno srozumitelnou pro 
určeného uživatele. Návrh tohoto souhrnu 
je součástí dokumentace, která má být 
předložena oznámenému subjektu 
zapojenému do posuzování shody 
v souladu s článkem 40, a je tímto 
subjektem schválen.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě prostředků klasifikovaných do 
tříd C a D, s výjimkou prostředků pro 
hodnocení funkční způsobilosti, výrobce 
vypracuje souhrn bezpečnosti a funkční 
způsobilosti. Je napsán formou snadno 
srozumitelnou pro určeného uživatele. 
Návrh tohoto souhrnu je součástí 
dokumentace, která má být předložena 
oznámenému subjektu zapojenému do 

1. V případě prostředků klasifikovaných do 
tříd C a D, s výjimkou prostředků pro 
hodnocení funkční způsobilosti, výrobce 
vypracuje souhrn bezpečnosti a funkční 
způsobilosti. Je napsán formou snadno 
srozumitelnou pro určeného uživatele. 
Souhrn je doplněn souborem údajů 
shromážděných v průběhu klinického 
hodnocení a klinického sledování po 
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posuzování shody v souladu s článkem 40, 
a je tímto subjektem schválen.

uvedení na trh. Návrh tohoto souhrnu je 
součástí dokumentace, která má být 
předložena oznámenému subjektu 
zapojenému do posuzování shody v 
souladu s článkem 40, a je tímto subjektem 
schválen.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Členské státy informují Komisi a ostatní 
členské státy o svých vnitrostátních 
postupech posuzování, jmenování 
a oznamování subjektů posuzování shody 
a monitorování oznámených 
subjektů a o veškerých změnách týkajících 
se těchto informací. Na základě této 
výměny informací a osvědčených postupů 
získaných v jednotlivých členských státech 
Komise stanoví do 2 let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost pokyny pro postupy 
posuzování, jmenování a oznamování 
subjektů posuzování shody a pro 
monitorování a oznamování subjektů, 
které mají provádět příslušné vnitrostátní
orgány. 

Or. en

Pozměňovací návrh 77
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Subdodávky se omezí pouze na 
konkrétní úkoly spojené s posuzováním 
shody a potřeba využívat subdodávky pro 
tyto úkoly musí být vnitrostátnímu orgánu 
řádně zdůvodněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Veškeré subjekty podřízené žádajícímu 
subjektu posuzování shody, které jsou 
zapojeny do postupu posuzování shody, 
zejména ty, které se nacházejí ve třetích 
zemích, podléhají uplatňování 
mechanismu oznamování a jeho 
posouzení stanovenému v článku 30.

Or. pt

Pozměňovací návrh 79
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise prošetří veškeré případy, kdy 
byla upozorněna to, že v případě některého 
oznámeného subjektu vyvstaly obavy 
ohledně trvalého plnění požadavků 
stanovených v příloze VI nebo povinností, 
které se na něj vztahují. Může taková 
šetření rovněž zahájit z vlastní iniciativy.

1. Komise prošetří veškeré případy, kdy 
byla upozorněna to, že v případě některého 
oznámeného subjektu vyvstaly obavy 
ohledně trvalého plnění požadavků 
stanovených v příloze VI nebo povinností,
které se na něj vztahují. Může taková 
šetření rovněž zahájit z vlastní iniciativy, 
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včetně neohlášených inspekcí 
v oznámeném subjektu prováděných 
společným týmem pro posuzování, jehož 
složení splňuje podmínky uvedené v čl. 30 
odst. 3.

Or. pt

Pozměňovací návrh 80
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 9 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů upřesnit způsoby a procedurální 
aspekty s cílem zajistit harmonizované 
používání postupů posuzování shody ze 
strany oznámených subjektů u každého 
z těchto hledisek:

Komise upřesní prostřednictvím 
prováděcích aktů způsoby a procedurální 
aspekty s cílem zajistit harmonizované 
používání postupů posuzování shody ze 
strany oznámených subjektů u každého 
z těchto hledisek:

Or. en

Pozměňovací návrh 81
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud není prokázání shody s obecnými 
požadavky na bezpečnost a funkční 
způsobilost vycházející z údajů o klinické 
funkci nebo jejich části považováno za 
vhodné, musí být podáno náležité 
odůvodnění každé takové výjimky na 
základě výsledků řízení rizik výrobce a při 
zvážení vlastností prostředku a zejména 
jeho určeného účelu, určené funkční 
způsobilosti a požadavků výrobce. 
Přiměřenost prokázání shody s obecnými 
požadavky na bezpečnost a funkční 
způsobilost pouze na základě výsledků 

4. Pokud není prokázání shody s obecnými 
požadavky na bezpečnost a funkční 
způsobilost vycházející z údajů o klinické 
funkci nebo jejich části považováno za 
vhodné, musí být podáno náležité 
odůvodnění každé takové výjimky na 
základě výsledků řízení rizik výrobce a při 
zvážení vlastností prostředku a zejména 
jeho určeného účelu, určené funkční 
způsobilosti a požadavků výrobce. 
Přiměřenost prokázání shody s obecnými 
požadavky na bezpečnost a funkční 
způsobilost pouze na základě výsledků 
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hodnocení analytické funkce musí být 
řádně odůvodněna v technické 
dokumentaci uvedené v příloze II.

hodnocení analytické funkce musí být 
řádně odůvodněna v technické 
dokumentaci uvedené v příloze II.

Výjimka z prokázání shody s obecnými 
požadavky na bezpečnost a funkční 
způsobilost vycházející z klinických údajů 
podle prvního pododstavce podléhá 
předchozímu schválení příslušného 
orgánu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 82
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Údaje o vědecké platnosti, analytické 
a případně i klinické funkci jsou shrnuty 
v rámci zprávy o klinických důkazech 
uvedené v příloze XII části A oddíle 3. 
Zpráva o klinických důkazech je zahrnuta 
nebo plně uvedena v odkazech v technické 
dokumentaci uvedené v příloze II týkající 
se příslušného prostředku.

5. Údaje o vědecké platnosti, analytické 
a případně i klinické funkci jsou shrnuty 
v rámci zprávy o klinických důkazech 
uvedené v příloze XII části A oddíle 3. 
Zpráva o klinických důkazech je zahrnuta 
v technické dokumentaci uvedené v příloze 
II týkající se příslušného prostředku 
a zároveň s uvedením prostředku na trh je 
zpřístupněna veřejnosti prostřednictvím 
elektronického systému uvedeného 
v článku 51.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veškeré studie klinické funkce jsou 
navrženy a prováděny takovým způsobem, 

4. Veškeré studie klinické funkce jsou 
navrženy a prováděny takovým způsobem, 
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aby byla chráněna práva, bezpečnost 
a kvalita života subjektů podílejících se na 
takových studiích klinické funkce a aby 
klinické údaje získané ze studie klinické 
funkce byly spolehlivé.

aby byla chráněna práva, bezpečnost 
a kvalita života subjektů podílejících se na 
takových studiích klinické funkce a aby 
klinické údaje získané ze studie klinické 
funkce byly spolehlivé. Uskutečnění studií 
klinické funkce je podmíněno příznivým 
stanoviskem příslušného etického výboru. 

Or. en

Pozměňovací návrh 84
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zajistí, aby bylo posouzení 
prováděno společně přiměřeným počtem 
osob, které společně mají nezbytnou 
kvalifikaci a zkušenosti. Při posuzování se 
zohlední názor alespoň jedné osoby, jejíž 
hlavní oblast zájmu je nevědecké povahy. 
Zohlední se názor alespoň jednoho 
pacienta.

Členské státy zajistí, aby bylo posouzení 
prováděno společně přiměřeným počtem 
osob, které společně mají nezbytnou 
kvalifikaci a zkušenosti. Při posuzování se 
zohlední názor alespoň jedné osoby, jejíž 
hlavní oblast zájmu je nevědecké povahy. 
Zohlední se názor alespoň jednoho 
pacienta. Uskutečnění studií klinické 
funkce je podmíněno příznivým 
stanoviskem příslušného etického výboru. 

Or. en

Pozměňovací návrh 85
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) registrace studií klinické funkce 
v souladu s článkem 50;

a) registrace studií klinické funkce 
v souladu s článkem 50 a získané klinické 
údaje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace týkající se studií klinické 
funkce prováděných ve více než jednom 
členském státě v případě jediné žádosti 
v souladu s článkem 56;

c) informace týkající se studií klinické 
funkce prováděných ve více než jednom 
členském státě a získané klinické údaje 
v případě jediné žádosti v souladu 
s článkem 56;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise při zřizování elektronického 
systému uvedeného v odstavci 1 zajistí 
jeho propojitelnost s databází EU pro 
klinické zkoušky týkající se humánních 
léčivých přípravků zřízenou v souladu 
s článkem [...] nařízení (EU) č. [odkaz na 
budoucí nařízení o klinických zkouškách]. 
S výjimkou informací uvedených 
v článku 50 jsou informace shromážděné 
a zpracované v elektronickém systému 
přístupné pouze členským státům 
a Komisi.

2. Komise při zřizování elektronického 
systému uvedeného v odstavci 1 zajistí 
jeho propojitelnost s databází EU pro 
klinické zkoušky týkající se humánních 
léčivých přípravků zřízenou v souladu 
s článkem [...] nařízení (EU) č. [odkaz na 
budoucí nařízení o klinických zkouškách]. 
S výjimkou informací uvedených 
v článku 50 a v čl. 51 písm. a), c) a d) jsou 
informace shromážděné a zpracované 
v elektronickém systému přístupné pouze 
členským státům a Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu transparentnosti a veřejného zdraví. Neexistuje žádný důvod, proč bránit v přístupu 
k údajům o klinické funkci a nepříznivých událostech nezávislým vědeckým pracovníkům.
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Pozměňovací návrh 88
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 85 za účelem stanovení, které 
další informace týkající se studií klinické 
funkce shromažďované a zpracované 
v elektronickém systému jsou veřejně 
přístupné, aby se umožnila propojitelnost 
s databází EU pro klinické zkoušky týkající 
se humánních léčivých přípravků zřízenou 
nařízením (EU) č. [odkaz na budoucí 
nařízení o klinických zkouškách]. Použije 
se čl. 50 odst. 3 a 4.

3. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 85 za účelem stanovení 
technických požadavků a parametrů, aby 
se umožnila propojitelnost s databází EU 
pro klinické zkoušky týkající se humánních 
léčivých přípravků zřízenou nařízením 
(EU) č. [odkaz na budoucí nařízení 
o klinických zkouškách].

Or. en

Pozměňovací návrh 89
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže zadavatel zavede změny studie 
klinické funkce, které budou mít 
pravděpodobně podstatný dopad na 
bezpečnost nebo práva subjektů či na 
spolehlivost klinických údajů získaných 
prostřednictvím studie, oznámí dotčenému 
členskému státu (členským státům) důvody 
uvedených změn a jejich obsah. 
K oznámení je přiložena aktualizovaná 
verze příslušné dokumentace uvedené 
v příloze XIII.

1. Jestliže zadavatel zavede změny studie 
klinické funkce, které budou mít 
pravděpodobně podstatný dopad na 
bezpečnost nebo práva subjektů či na 
spolehlivost klinických údajů získaných 
prostřednictvím studie, oznámí dotčenému 
členskému státu (členským státům) 
a etickému výboru důvody uvedených 
změn a jejich obsah. K oznámení je 
přiložena aktualizovaná verze příslušné 
dokumentace uvedené v příloze XIII.

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zadavatel může provést změny uvedené 
v odstavci 1 nejdříve 30 dnů po oznámení, 
pokud dotčený členský stát zadavateli 
neoznámil své zamítnutí vycházející 
z ohledů na veřejné zdraví, bezpečnost 
pacientů nebo veřejnou politiku.

2. Zadavatel může provést změny uvedené 
v odstavci 1 nejdříve 30 dnů po oznámení, 
pokud dotčený členský stát zadavateli 
neoznámil své řádně odůvodněné 
zamítnutí.

Or. en

Odůvodnění

Omezení důvodů pro zamítnutí navržené v původním textu by nesprávně vyloučilo aspekty, 
jako jsou nedostatečně relevantní nebo podložené údaje a jiná etická kritéria. Změny 
klinického hodnocení navrhované zadavatelem by neměly umožňovat, aby došlo k jakémukoli 
snížení vědeckých nebo etických norem motivovanému komerčními zájmy.

Pozměňovací návrh 91
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud členský stát zamítl, pozastavil 
nebo ukončil studii klinické funkce nebo 
pokud vyzval k podstatné změně či 
dočasnému přerušení studie klinické 
funkce nebo mu bylo zadavatelem 
oznámeno předčasné ukončení studie 
klinické funkce z bezpečnostních důvodů, 
sdělí uvedený členský stát své rozhodnutí 
a jeho důvody všem členským státům 
a Komisi, a to prostřednictvím 
elektronického systému uvedeného 
v článku 51.

1. Pokud členský stát zamítl, pozastavil 
nebo ukončil studii klinické funkce nebo 
pokud vyzval k podstatné změně či 
dočasnému přerušení studie klinické 
funkce nebo mu bylo zadavatelem 
oznámeno předčasné ukončení studie 
klinické funkce z bezpečnostních důvodů, 
sdělí uvedený členský stát tyto skutečnosti, 
své rozhodnutí a jeho důvody všem 
členským státům a Komisi, a to 
prostřednictvím elektronického systému 
uvedeného v článku 51.
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Or. en

Pozměňovací návrh 92
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do jednoho roku od ukončení studie 
klinické funkce zadavatel předloží 
dotčeným členským státům souhrn 
výsledků studie klinické funkce ve formě 
zprávy o studii klinické funkce uvedené 
v příloze XII části A oddíle 2.3.3. Pokud 
není z vědeckých důvodů možné zprávu 
o studii klinické funkce předložit do 
jednoho roku, musí být předložena, jakmile 
je dostupná. V tom případě plán studie 
klinické funkce uvedený v příloze XII části 
A oddíle 2.3.2 uvede, kdy budou výsledky 
studie klinické funkce předloženy, 
společně s vysvětlením.

3. Do jednoho roku od ukončení studie 
klinické funkce zadavatel předloží 
dotčeným členským státům souhrn 
výsledků studie klinické funkce ve formě 
zprávy o studii klinické funkce uvedené 
v příloze XII části A oddíle 2.3.3 spolu se 
všemi údaji shromážděnými při studii 
klinické funkce, včetně negativních 
zjištění. Pokud není z vědeckých důvodů 
možné zprávu o studii klinické funkce 
předložit do jednoho roku, musí být 
předložena, jakmile je dostupná. V tom 
případě plán studie klinické funkce 
uvedený v příloze XII části A oddíle 2.3.2 
uvede, kdy budou výsledky studie klinické 
funkce předloženy, společně s vysvětlením.

Or. en

Odůvodnění

Tyto údaje má již k dispozici zadavatel a musí být sděleny dotčenému členskému státy pro 
účely odpovídající statistické kontroly.

Pozměňovací návrh 93
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V jediné žádosti zadavatel navrhne 
jeden z dotčených členských států jako 
koordinující členský stát. Jestliže si 

2. Dotčené členské státy se do šesti dnů od 
předložení jediné žádosti dohodnou na 
tom, který členský stát bude koordinujícím 
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uvedený členský stát koordinujícím 
členským státem být nepřeje, dohodne se 
do šesti dnů od předložení jediné žádosti 
s jiným dotčeným členským státem na tom, 
že bude koordinujícím členským státem on. 
Jestliže žádný jiný stát nesouhlasí s tím, že 
bude koordinujícím členským státem, je 
koordinujícím členským státem členský 
stát navržený zadavatelem. Jestliže se 
koordinujícím členským státem stane jiný 
členský stát, než který byl navržen 
zadavatelem, lhůta uvedená v čl. 49 
odst. 2 začíná dnem následujícím po tom, 
co daný stát přijal funkci koordinujícího 
státu.

členským státem. Členské státy a Komise 
se v rámci rozdělování úkolů 
v koordinační skupině pro zdravotnické 
prostředky dohodnou na jasných 
pravidlech pro stanovení koordinujícího
členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Řešení navrhované v textu Komise umožňuje zadavatelům vybírat si příslušné orgány, které 
uplatňují méně přísné normy, nebo orgány s menšími zdroji či zahlcené vysokým počtem 
žádostí, což zhoršuje navrhované automatické schvalování klinického hodnocení. Rámec pro 
rozhodování o koordinujícím členském státu může vytvořit již navržená skupina pro 
zdravotnické prostředky v souladu se svými úkoly popsanými v článku 80.

Pozměňovací návrh 94
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zadavatel v úplnosti zaznamená 
kteroukoli z těchto událostí:

1. Zadavatel v úplnosti zaznamená 
a zaregistruje do elektronického systému 
pro klinické studie uvedeného v článku 51 
kteroukoli z těchto událostí:

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Antonyia Parvanova
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Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) závažnou nepříznivou událost, která má 
kauzální vztah s prostředkem pro 
hodnocení funkční způsobilosti, 
srovnávacím prostředkem či postupem 
studie, nebo pokud je takový kauzální 
vztah odůvodněně možný;

a) jakoukoli nepříznivou událost, která má 
kauzální vztah s prostředkem pro 
hodnocení funkční způsobilosti, 
srovnávacím prostředkem či postupem 
studie, nebo pokud je takový kauzální 
vztah odůvodněně možný;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 V případě studie klinické funkce, u které 
zadavatel použil jediné žádosti uvedené 
v článku 56, ohlásí zadavatel jakoukoli 
událost, jak je uvedeno v odstavci 2, 
prostřednictvím elektronického systému 
uvedeného v článku 51. Po obdržení se tato 
zpráva elektronicky předá všem dotčeným 
členským státům.

V případě klinického hodnocení, u něhož
zadavatel použil jediné žádosti uvedené 
v článku 56, ohlásí zadavatel jakoukoli 
událost, jak je uvedeno v odstavcích 1 a 2, 
prostřednictvím elektronického systému
uvedeného v článku 51. Po obdržení se tato 
zpráva elektronicky předá všem dotčeným 
členským státům.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) každou nežádoucí příhodu v souvislosti 
s prostředky dodanými na trh Unie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 98
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy a Komise vytvoří 
a zaručí propojitelnost mezi vnitrostátními 
záznamy a elektronickým systémem 
týkajícím se vigilance uvedeným 
v článku 60 s cílem zajistit automatický 
export údajů do tohoto systému 
a současně zabránit zdvojení registrů.

Or. en

Odůvodnění

Vysoce kvalitní registry pokrývající početné populace zabrání fragmentaci registrů a umožní 
získání přesnějšího obrazu ohledně bezpečnosti a účinnosti zdravotnických prostředků.

Pozměňovací návrh 99
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy přijmou veškerá náležitá 
opatření k tomu, aby povzbudily 
zdravotnické pracovníky, uživatele 
a pacienty k ohlašování jejich příslušným 
orgánům podezření na závažné nežádoucí 
příhody uvedené v odst. 1 písm. a). 
Zaznamenávají takové zprávy centrálně na 
vnitrostátní úrovni. Pokud příslušný orgán 
členského státu obdrží takovou zprávu, 
učiní nezbytné kroky k zajištění, aby byl 
o nežádoucí příhodě informován výrobce 
dotčeného prostředku. Výrobce zajistí 

Členské státy přijmou veškerá náležitá 
opatření k tomu, aby povzbudily 
zdravotnické pracovníky, včetně 
lékárníků, uživatele a pacienty 
k ohlašování jejich příslušným orgánům 
podezření na závažné nežádoucí příhody 
uvedené v odst. 1 písm. a). Zaznamenávají 
takové zprávy centrálně na vnitrostátní 
úrovni. Pokud příslušný orgán členského 
státu obdrží takovou zprávu, učiní 
nezbytné kroky k zajištění, aby byl 
o nežádoucí příhodě informován výrobce 
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následná opatření. dotčeného prostředku. Výrobce zajistí 
následná opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Informace shromážděné a zpracované 
elektronickým systémem jsou přístupné 
příslušným orgánům členských států, 
Komisi, oznámeným subjektům a, aniž je 
dotčeno zachování duševního vlastnictví, 
zdravotnickým pracovníkům a veřejnosti.
Údaje uvedené v čl. 60 odst. 1 písm. a) až 
e) se nepovažují za důvěrné informace 
obchodní povahy.

Or. en

Odůvodnění

Přístup ke klinickým údajům je klíčový pro zachování transparentnosti systému a pro analýzu 
nezávislými vědeckými pracovníky a profesionálními organizacemi zdravotnických 
pracovníků. Tyto klinické údaje nezahrnují žádné informace týkající se duševního vlastnictví 
ani informace citlivé z obchodního hlediska.

Pozměňovací návrh 101
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Odpovídající úroveň informací by měla být stanovena tímto nařízením.

Pozměňovací návrh 102
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy stanoví sankce za porušení 
ustanovení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření potřebná k zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy o těchto ustanoveních uvědomí 
Komisi nejpozději do [3 měsíců před 
datem použitelnosti tohoto nařízení] 
a neprodleně ji uvědomí o veškerých 
pozdějších změnách, které se jich dotýkají.

Členské státy stanoví sankce za porušení 
ustanovení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření potřebná k zajištění jejich 
uplatňování a dostatečné odrazovací 
schopnosti. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy o těchto ustanoveních uvědomí 
Komisi nejpozději do [3 měsíců před 
datem použitelnosti tohoto nařízení] 
a neprodleně ji uvědomí o veškerých 
pozdějších změnách, které se jich dotýkají.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Použije se od [pět let od vstupu v 
platnost].

2. Použije se od [tři roky od vstupu v 
platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 104
António Fernando Correia de Campos



PE510.668v01-00 32/37 AM\935390CS.doc

CS

Návrh nařízení
Příloha 5 – oddíl 1 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. v případě prostředků klasifikovaných 
jako třída C nebo D bezpečnostní souhrn 
a souhrn funkční způsobilosti;

15. v případě prostředků klasifikovaných 
jako třída C nebo D bezpečnostní souhrn 
a souhrn funkční způsobilosti a úplný 
soubor údajů shromážděných v průběhu 
klinické studie a klinického sledování po 
uvedení na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Příloha 8 – kapitola 1 – oddíl 4 – bod 4.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.4. Oznámený subjekt musí provádět 
namátkové neohlášené inspekce v závodu 
výrobce a případně u dodavatelů a/nebo
subdodavatelů výrobce, které lze 
kombinovat s periodickým posuzováním 
dozoru podle oddílu 4.3 nebo mohou být 
prováděny jako doplněk k tomuto 
posuzování dozoru. Oznámený subjekt 
musí vytvořit plán těchto neohlášených 
inspekcí, který nesmí být sdělen výrobci.

4.4. Oznámený subjekt musí provádět 
namátkové neohlášené inspekce v závodu 
výrobce a případně u dodavatelů nebo
subdodavatelů výrobce, které lze 
kombinovat s periodickým posuzováním 
dozoru podle oddílu 4.3 nebo mohou být 
prováděny jako doplněk k tomuto 
posuzování dozoru. Oznámený subjekt 
musí vytvořit plán těchto neohlášených 
inspekcí, který nesmí mít periodičnost 
nižší než jedna inspekce ročně a nesmí být 
sdělen výrobci.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Nora Berra

Návrh nařízení
Příloha 8 – kapitola 2 – oddíl 6 – bod 6.2 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Oznámený subjekt musí při svém 
rozhodování věnovat náležitou pozornost 
stanovisku (pokud bylo vydáno) 
vyjádřenému dotčeným příslušným 
orgánem pro léčivé přípravky nebo 
agenturou EMA. Své konečné rozhodnutí 
sdělí dotčenému příslušnému orgánu pro 
léčivé přípravky nebo agentuře EMA. 
Certifikát přezkoušení návrhu musí být 
vydán v souladu s oddílem 6.1 písm. d).

e) Oznámený subjekt musí při svém 
rozhodování věnovat náležitou pozornost 
stanovisku (pokud bylo vydáno) 
vyjádřenému dotčeným příslušným 
orgánem pro léčivé přípravky nebo 
agenturou EMA. Pokud se oznámený 
subjekt odchýlí od tohoto stanoviska, 
odůvodní své konečné rozhodnutí 
dotčenému příslušnému orgánu pro léčivé 
přípravky nebo agentuře EMA. Jestliže 
není dosaženo kompromisu, předá se 
záležitost koordinační skupině pro 
zdravotnické prostředky. Certifikát 
přezkoušení návrhu musí být vydán 
v souladu s oddílem 6.1 písm. d).

Or. en

Odůvodnění

Návrh stanoví, že oznámený subjekt musí při svém rozhodování věnovat „náležitou 
pozornost“ stanovisku vyjádřenému agenturou EMA (příloha VIII bod 6.2. písm. e)). To 
ponechává velký prostor pro výklad a i když oznámený subjekt není povinen řídit se 
stanoviskem agentury EMA, nezdá se pravděpodobné, že by k němu nepřihlédl. Potřebujeme 
proto stanovit, co se stane, pokud není posudek agentury EMA a oznámeného subjektu 
v souladu.

Pozměňovací návrh 107
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Příloha 12 – oddíl 1 – bod 1 – bod 1.2.1 – bod 1.2.1.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.1.4 Souhrn údajů o analytické funkční 
způsobilosti musí být součástí zprávy 
o klinických důkazech.

1.2.1.4 Úplný soubor údajů o analytické 
funkční způsobilosti musí doplňovat 
zprávu o klinických důkazech a může být 
součástí této zprávy. 

Or. en



PE510.668v01-00 34/37 AM\935390CS.doc

CS

Odůvodnění

Pro odpovídající kontrolu: soubor údajů existuje a nepředstavuje další zátěž.

Pozměňovací návrh 108
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Příloha 12 – oddíl 1 – bod 1 – bod 1.2.2 – bod 1.2.2.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.2.5 Souhrn údajů o klinické funkci 
musí být součástí zprávy o klinických 
důkazech.

1.2.2.5 Úplný soubor údajů o klinické 
funkci musí doplňovat zprávu o klinických 
důkazech a může být součástí této zprávy. 

Or. en

Odůvodnění

Pro odpovídající kontrolu: soubor údajů existuje a nepředstavuje další zátěž.

Pozměňovací návrh 109
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Příloha 12 – oddíl 1 – bod 1 – bod 1.2.2 – bod 1.2.2.6 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– v případě prostředků klasifikovaných 
podle pravidel uvedených v příloze VII 
jako třída C musí zpráva o studii klinické 
funkce zahrnovat metodu analýzy údajů, 
závěr studie a příslušné podrobnosti 
protokolu studie,

– v případě prostředků klasifikovaných 
podle pravidel uvedených v příloze VII 
jako třída C musí zpráva o studii klinické 
funkce zahrnovat metodu analýzy údajů, 
závěr studie a příslušné podrobnosti 
protokolu studie a úplný soubor údajů,

Or. en

Pozměňovací návrh 110
António Fernando Correia de Campos
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Návrh nařízení
Příloha 12 – oddíl 1 – bod 1 – bod 1.2.2 – bod 1.2.2.6 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– v případě prostředků klasifikovaných 
podle pravidel uvedených v příloze VII 
jako třída D musí zpráva o studii klinické 
funkce zahrnovat metodu analýzy údajů, 
závěr studie, příslušné podrobnosti 
protokolu studie a jednotlivé referenční 
body.

– v případě prostředků klasifikovaných 
podle pravidel uvedených v příloze VII 
jako třída D musí zpráva o studii klinické 
funkce zahrnovat metodu analýzy údajů, 
závěr studie, příslušné podrobnosti 
protokolu studie a úplný soubor údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Příloha 12 – oddíl 1 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý krok studie klinické funkce, od 
prvních úvah nad potřebou a odůvodněním 
studie až k publikaci výsledků, musí být 
prováděn v souladu s uznávanými etickými 
zásadami, například se zásadami 
stanovenými v helsinské deklaraci Světové 
lékařské asociace o etických zásadách pro 
lékařský výzkum za účasti lidských 
subjektů, která byla přijata na 18. valném 
shromáždění Světové lékařské asociace 
v Helsinkách (Finsko) v roce 1964 
a naposledy byla změněna na 59. valném 
shromáždění Světové lékařské asociace 
v korejském Soulu v roce 2008.

Každý krok studie klinické funkce, od 
prvních úvah nad potřebou a odůvodněním 
studie až k publikaci výsledků, musí být 
prováděn v souladu s uznávanými etickými 
zásadami, například se zásadami 
stanovenými v helsinské deklaraci Světové 
lékařské asociace o etických zásadách pro 
lékařský výzkum za účasti lidských 
subjektů, která byla přijata na 18. valném 
shromáždění Světové lékařské asociace 
v Helsinkách (Finsko) v roce 1964 
a naposledy byla změněna na 59. valném 
shromáždění Světové lékařské asociace 
v korejském Soulu v roce 2008. Soulad 
s výše uvedenými zásadami je zaručen 
prostřednictvím příznivého stanoviska 
příslušného etického výboru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Příloha 12 – oddíl 1 – bod 2 – bod 2.3 – bod 2.3.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Zpráva o studii klinické funkce“ 
podepsaná lékařem nebo jakoukoli jinou 
oprávněnou odpovědnou osobou musí 
obsahovat dokumentované informace 
o protokolu studie klinické funkce, 
výsledcích a závěrech studie klinické 
funkce, včetně negativních zjištění. 
Výsledky a závěry musí být transparentní, 
nezkreslené a klinicky významné. Tato 
zpráva musí obsahovat dostatek informací 
k tomu, aby jí mohla porozumět i nezávislá 
strana bez odkazu na jiné dokumenty. Tato 
zpráva musí také případně obsahovat 
jakékoli změny protokolu nebo odchylky 
od protokolu a vyloučení údajů 
s odpovídajícím odůvodněním.

„Zpráva o studii klinické funkce“ 
podepsaná lékařem nebo jakoukoli jinou 
oprávněnou odpovědnou osobou musí 
obsahovat dokumentované informace 
o protokolu studie klinické funkce, 
výsledcích a závěrech studie klinické 
funkce, včetně negativních zjištění. 
Výsledky a závěry musí být transparentní, 
nezkreslené a klinicky významné. Tato 
zpráva musí obsahovat dostatek informací 
k tomu, aby jí mohla porozumět i nezávislá 
strana bez odkazu na jiné dokumenty. Tato 
zpráva musí také případně obsahovat 
jakékoli změny protokolu nebo odchylky 
od protokolu a vyloučení údajů 
s odpovídajícím odůvodněním. Zpráva je 
doplněna zprávou o klinických důkazech 
popsanou v bodu 3.1 a je zpřístupněna 
veřejnosti při uvedení prostředku na trh 
prostřednictvím elektronického systému 
uvedeného v článku 51.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Příloha 12 – oddíl 1 – bod 3 – bod 3.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.3 Klinické důkazy a jejich dokumentace 
se aktualizují v průběhu životního cyklu 
dotčeného prostředku prostřednictvím 
údajů získaných při provádění plánu 
dozoru výrobce po uvedení na trh 
uvedeného v čl. 8 odst. 5, který musí 

3.3 Údaje o klinických důkazech a jejich 
dokumentace se aktualizují v průběhu 
životního cyklu dotčeného prostředku 
prostřednictvím údajů získaných při 
provádění plánu dozoru výrobce po 
uvedení na trh uvedeného v čl. 8 odst. 5, 
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obsahovat plán následného sledování 
prostředku po uvedení na trh v souladu 
s částí B této přílohy.

který musí obsahovat plán následného 
sledování prostředku po uvedení na trh 
v souladu s částí B této přílohy. Údaje 
o klinických důkazech a jejich následné 
aktualizace prostřednictvím sledování po 
uvedení na trh se zpřístupní veřejnosti 
prostřednictvím elektronických systémů 
uvedených v článcích 51 a 60.

Or. en


