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Pozmeňujúci návrh 48
Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Vysledovateľnosť diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro 
prostredníctvom unikátnej identifikácie 
pomôcky, systému založeného na 
medzinárodných usmerneniach, by mala 
výrazne posilniť účinnosť bezpečnosti 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro po uvedení na trh vďaka 
kvalitnejšiemu ohlasovaniu nehôd, 
cieleným bezpečnostným nápravným 
opatreniam a lepšiemu monitorovaniu 
príslušnými orgánmi. Malo by to pomôcť 
znížiť počet lekárskych omylov a bojovať 
proti falšovaným pomôckam. Používanie 
systému unikátnej identifikácie pomôcky 
by malo zlepšiť nákupnú politiku 
a zásobovanie nemocníc.

(27) Vysledovateľnosť diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro 
prostredníctvom unikátnej identifikácie 
pomôcky, systému založeného na 
medzinárodných usmerneniach, by mala 
výrazne posilniť účinnosť bezpečnosti 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro po uvedení na trh vďaka 
kvalitnejšiemu ohlasovaniu nehôd, 
cieleným bezpečnostným nápravným 
opatreniam a lepšiemu monitorovaniu 
príslušnými orgánmi. Malo by to pomôcť 
znížiť počet lekárskych omylov a bojovať 
proti falšovaným pomôckam. Používanie 
systému unikátnej identifikácie pomôcky 
by malo zlepšiť nákupnú politiku 
a zásobovanie nemocníc, lekární a 
veľkoobchodníkov. Systém unikátnej 
identifikácie pomôcky by mal byť 
kompatibilný s ostatnými systémami, ktoré 
sú už na trhu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 49
Nora Berra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Vysledovateľnosť diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro 
prostredníctvom unikátnej identifikácie 
pomôcky, systému založeného na 
medzinárodných usmerneniach, by mala 

(27) Vysledovateľnosť diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro 
prostredníctvom unikátnej identifikácie 
pomôcky, systému založeného na 
medzinárodných usmerneniach, by mala 
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výrazne posilniť účinnosť bezpečnosti 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro po uvedení na trh vďaka 
kvalitnejšiemu ohlasovaniu nehôd, 
cieleným bezpečnostným nápravným 
opatreniam a lepšiemu monitorovaniu 
príslušnými orgánmi. Malo by to pomôcť 
znížiť počet lekárskych omylov a bojovať 
proti falšovaným pomôckam. Používanie 
systému unikátnej identifikácie pomôcky 
by malo zlepšiť nákupnú politiku 
a zásobovanie nemocníc.

výrazne posilniť účinnosť bezpečnosti 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro po uvedení na trh vďaka 
kvalitnejšiemu ohlasovaniu nehôd, 
cieleným bezpečnostným nápravným 
opatreniam a lepšiemu monitorovaniu 
príslušnými orgánmi. Malo by to pomôcť 
znížiť počet lekárskych omylov a bojovať 
proti falšovaným pomôckam. Používanie 
systému unikátnej identifikácie pomôcky 
by malo zlepšiť nákupnú politiku 
a zásobovanie nemocníc a podľa možnosti 
by systém mal byť kompatibilný 
s ostatnými systémami overovania, ktoré 
už existujú v takomto prostredí.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 50
Toine Manders

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63) Komisia by mala bezodkladne prijať 
uplatniteľné vykonávacie akty, keď si to 
v riadne odôvodnených prípadoch 
súvisiacich s rozšírením vnútroštátnych 
výnimiek z uplatniteľných postupov 
posudzovania zhody na územie celej Únie 
vo výnimočných prípadoch; súvisiacich so 
stanoviskom Komisie, bez ohľadu na to, či 
predbežné vnútroštátne opatrenie proti 
diagnostickej zdravotníckej pomôcke in 
vitro prezentujúcej riziko alebo predbežné 
opatrenie na ochranu zdravia sú alebo nie 
sú odôvodnené; a súvisiacich s prijatím 
opatrenia Únie proti diagnostickej 
zdravotníckej pomôcke in vitro 
prezentujúcej riziko, vyžadujú závažné 
naliehavé dôvody.

(63) Komisia by mala bezodkladne prijať 
uplatniteľné vykonávacie akty, keď si to 
v riadne odôvodnených prípadoch 
súvisiacich s rozšírením vnútroštátnych 
výnimiek z uplatniteľných postupov 
posudzovania zhody na územie celej Únie 
vo výnimočných prípadoch; súvisiacich so 
stanoviskom Komisie, bez ohľadu na to, či 
predbežné vnútroštátne opatrenie proti 
diagnostickej zdravotníckej pomôcke in 
vitro prezentujúcej riziko alebo predbežné 
opatrenie na ochranu zdravia sú alebo nie 
sú odôvodnené; a súvisiacich s prijatím 
opatrenia Únie proti diagnostickej 
zdravotníckej pomôcke in vitro 
prezentujúcej riziko, vyžadujú závažné 
naliehavé dôvody. Toto odôvodnenie by sa 
malo posúdiť v primeranom čase s 
cieľom zabezpečiť primeranosť týchto 
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vykonávacích aktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „príslušenstvo diagnostickej 
zdravotníckej pomôcky in vitro“ je 
predmet, ktorý hoci nie je diagnostickou 
zdravotníckou pomôckou in vitro, je 
výrobcom určený na používanie spolu 
s jednou alebo viacerými konkrétnymi 
diagnostickými zdravotníckymi 
pomôckami in vitro so špecifickým cieľom 
umožniť alebo pomôcť tejto/týmto 
diagnostickej(-kým) pomôcke(-am) in 
vitro, aby sa dala(-i) používať v súlade 
s jej/ich účelom(-mi) určenia;

(3) „príslušenstvo diagnostickej 
zdravotníckej pomôcky in vitro“ je 
predmet, ktorý hoci nie je diagnostickou 
zdravotníckou pomôckou in vitro, je 
výrobcom určený na používanie spolu 
s jednou alebo viacerými konkrétnymi 
diagnostickými zdravotníckymi 
pomôckami in vitro so špecifickým cieľom 
umožniť tejto/týmto diagnostickej(-kým) 
pomôcke(-am) in vitro, aby sa dala(-i) 
používať v súlade s jej/ch účelom(-mi) 
určenia alebo osobitne pomôcť zdravotnej 
funkčnosti diagnostickej(-kých) 
pomôcky(-ok) in vitro z hľadiska jej/ich 
účelu(-ov) určenia;

Or. en

Odôvodnenie

Spotrebná technika na bežné použitie sa čoraz viac využíva v zdravotnej starostlivosti. Tovar 
všeobecnej spotreby môže pomôcť zdravotníckej pomôcke v jej funkčnosti, ale nemôže mať 
vplyv na bezpečnosť ani výkon samotnej zdravotníckej pomôcky.

Pozmeňujúci návrh 52
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) „sprievodná diagnostika“ je pomôcka 
špecificky určená na to, aby vyberala
pacientov s predtým diagnostikovaným 
zdravotným stavom alebo predispozíciou 
ako vhodných na cielenú liečbu;

(6) „sprievodná diagnostika“ je pomôcka 
špecificky určená a potrebná na výber
pacientov s predtým diagnostikovaným 
zdravotným stavom alebo predispozíciou 
ako vhodných alebo nevhodných na 
cielenú liečbu liekom alebo skupinou 
liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) „zdravotnícke zariadenie“ je 
organizácia, ktorej primárny účel je 
starostlivosť o pacientov alebo liečba 
pacientov alebo presadzovanie verejného 
zdravia;

(21) „zdravotnícke zariadenie“ je 
organizácia, ktorej primárny účel je 
starostlivosť o pacientov alebo liečba 
pacientov alebo presadzovanie verejného 
zdravia s výnimkou laboratórií 
poskytujúcich komerčné klinické služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) „klinický dôkaz“ je informácia, ktorá 
dodáva váhu vedeckej platnosti a výkonu 
pomôcky v súlade s jej účelom určenia od 
výrobcu;

(28) „klinický dôkaz“ sú pozitívne alebo 
negatívne údaje, ktoré podporujú 
vyhodnotenie vedeckej platnosti a výkonu 
pomôcky v súlade s jej účelom určenia od 
výrobcu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) „výkon pomôcky“ je schopnosť 
pomôcky dosahovať jej účel určenia 
stanovený výrobcom. Pozostáva 
z analytického a, v uplatniteľnom prípade, 
z klinického výkonu, dodávajúc váhu účelu 
určenia pomôcky;

(30) „výkon pomôcky“ je schopnosť 
pomôcky dosahovať jej účel určenia 
stanovený výrobcom. Pozostáva 
z dosiahnutia technických možností, 
analytického výkonu a, v uplatniteľnom 
prípade, z klinického výkonu, dodávajúc 
váhu účelu určenia pomôcky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) „hodnotenie výkonu“ je posudzovanie 
a analýza údajov s cieľom stanoviť alebo 
overiť analytický a, v uplatniteľnom 
prípade, klinický výkon pomôcky;

(35) „hodnotenie výkonu“ je posudzovanie 
a analýza údajov s cieľom stanoviť alebo 
overiť, že výkon pomôcky je v súlade s jej 
účelom určenia od výrobcu, vrátane 
technického, analytického a, 
v uplatniteľnom prípade, klinického 
výkonu pomôcky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Antonyia Parvanova
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) „zadávateľ“ je jednotlivec, 
spoločnosť, inštitúcia alebo organizácia, 
ktorá preberá zodpovednosť za začatie a 
riadenie štúdie klinického výkonu;

(45) „zadávateľ“ je jednotlivec, 
spoločnosť, inštitúcia alebo organizácia, 
ktorá preberá zodpovednosť za začatie, 
riadenie, riadenie či financovanie štúdie 
klinického výkonu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 S výnimkou článku 59 ods. 4, požiadavky 
tohto nariadenia neplatia pre pomôcky 
klasifikované do tried A, B, a C v súlade 
s pravidlami stanovenými v prílohe VII, 
ktoré sú vyrábané a používané iba v rámci 
jediného zdravotníckeho zariadenia za 
predpokladu, že výroba a používanie 
týchto pomôcok sú zastrešené jedným 
systémom riadenia kvality tohto 
zdravotníckeho zariadenia a zdravotnícke 
zariadenie spĺňa normu EN ISO 15189 
alebo akúkoľvek inú ekvivalentnú uznanú 
normu. Členské štáty môžu vyžadovať, aby 
toto zdravotnícke zariadenie predložilo 
príslušnému orgánu zoznam takýchto 
pomôcok, ktoré boli vyrobené a používané 
na ich území, a môžu vyžadovať, aby 
výroba a používanie príslušných pomôcok 
spĺňali ďalšie požiadavky na bezpečnosť.

S výnimkou článku 59 ods. 4, požiadavky 
tohto nariadenia neplatia pre pomôcky 
klasifikované, vyrábané a používané iba 
v rámci jediného zdravotníckeho 
zariadenia za predpokladu, že výroba 
a používanie týchto pomôcok sú zastrešené 
jedným systémom riadenia kvality a 
zdravotnícke zariadenie je akreditované 
podľa normy EN ISO 15189 alebo 
akúkoľvek inú ekvivalentnú uznanú 
normu. Zdravotnícke zariadenia poskytujú 
príslušnému orgánu zoznam takýchto 
pomôcok, ktorý obsahuje odôvodnenie ich 
použitia, najmä ak boli na trhu
sprístupnené rovnocenné pomôcky. Tieto 
informácie sa zverejnia. Členské štáty 
môžu tiež vyžadovať, aby výroba 
a používanie príslušných pomôcok spĺňali 
ďalšie požiadavky na bezpečnosť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 59
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S výnimkou článku 59 ods. 4, požiadavky 
tohto nariadenia neplatia pre pomôcky 
klasifikované do tried A, B, a C v súlade 
s pravidlami stanovenými v prílohe VII, 
ktoré sú vyrábané a používané iba v rámci 
jediného zdravotníckeho zariadenia za 
predpokladu, že výroba a používanie 
týchto pomôcok sú zastrešené jedným 
systémom riadenia kvality tohto 
zdravotníckeho zariadenia a zdravotnícke 
zariadenie spĺňa normu EN ISO 15189 
alebo akúkoľvek inú ekvivalentnú uznanú 
normu. Členské štáty môžu vyžadovať, aby 
toto zdravotnícke zariadenie predložilo 
príslušnému orgánu zoznam takýchto 
pomôcok, ktoré boli vyrobené a používané 
na ich území, a môžu vyžadovať, aby 
výroba a používanie príslušných pomôcok 
spĺňali ďalšie požiadavky na bezpečnosť.

S výnimkou článku 59 ods. 4, požiadavky 
tohto nariadenia neplatia pre pomôcky 
klasifikované do tried A, B, a C v súlade 
s pravidlami stanovenými v prílohe VII, 
ktoré sú vyrábané a používané iba v rámci 
jediného zdravotníckeho zariadenia za 
predpokladu, že výroba a používanie 
týchto pomôcok sú zastrešené jedným 
systémom riadenia kvality tohto 
zdravotníckeho zariadenia a zdravotnícke 
zariadenie je akreditované podľa normy 
EN ISO 15189 alebo akúkoľvek inú 
ekvivalentnú uznanú normu. Členské štáty 
môžu vyžadovať, aby toto zdravotnícke 
zariadenie predložilo príslušnému orgánu 
zoznam takýchto pomôcok, ktoré boli 
vyrobené a používané na ich území, 
a môžu vyžadovať, aby výroba 
a používanie príslušných pomôcok spĺňali 
ďalšie požiadavky na bezpečnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Tie zdravotnícke pomôcky, ktoré sú predmetom úpravy tohto právneho predpisu, nevstúpia na 
trh ani nebudú na trhu dostupné. Zdravotnícke zariadenia sú povinné plniť bezpečnostné 
normy pre internú diagnostiku triedy D.

Pozmeňujúci návrh 60
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pomôcky klasifikované do triedy D vypúšťa sa
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v súlade s pravidlami stanovenými 
v prílohe VII musia spĺňať požiadavky 
tohto nariadenia, aj keď sú vyrábané a 
používané iba v rámci jediného 
zdravotníckeho zariadenia. Avšak 
ustanovenia týkajúce sa označenia CE 
uvedené v článku 16 a povinnosti 
vymedzené v článkoch 21 až 25 pre tieto 
pomôcky neplatia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S výnimkou prvého pododseku pomôcky 
klasifikované do triedy D, ktoré sa musia 
použiť na účely transfúzie alebo 
transplantácie, sa môžu vyrábať 
a používať iba v rámci jediného 
zdravotníckeho zariadenia bez toho, aby 
v plnom rozsahu spĺňali požiadavky tohto 
nariadenia, za predpokladu, že spĺňajú 
podmienky vymedzené v prvom 
pododseku, základné požiadavky uvedené 
v prílohe I, platné zosúladené normy 
uvedené v článku 6 a platné spoločné 
technické špecifikácie uvedené v článku 7. 
Táto výnimka sa uplatňuje, len ak a 
dovtedy, kým tieto pomôcky nie sú 
dostupné na trhu s označením zhody CE.

Or. en

Odôvodnenie

Tie zdravotnícke pomôcky, ktoré sú predmetom úpravy tohto právneho predpisu, nevstúpia na 
trh ani nebudú na trhu dostupné. Zdravotnícke zariadenia sú povinné plniť bezpečnostné 
normy pre internú diagnostiku triedy D.
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Pozmeňujúci návrh 62
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho, pomôcky klasifikované do 
triedy D, ktoré sa musia použiť na účely 
transfúzie alebo transplantácie, ak nie sú 
dostupné s označením CE alebo sú 
dostupné s označením CE, ale nedosahujú 
príslušné normy alebo špecifikácie 
požadované používateľmi, sa môžu 
vyrábať a používať iba v rámci jediného 
zdravotníckeho zariadenia bez toho, aby 
spĺňali požiadavky tohto nariadenia, za 
predpokladu, že spĺňajú podmienky 
vymedzené v prvom pododseku, základné 
požiadavky uvedené v prílohe I, platné 
zosúladené normy uvedené v článku 6 
a platné spoločné technické špecifikácie 
uvedené v článku 7.

Or. en

Odôvodnenie

Pre zisťovanie vzácnych alebo zriedkavo sa vyskytujúcich prenosných agensov, ktoré nenesú 
označenie zhody CE, by mali byť vyňaté interné pomôcky triedy D z niektorých požiadaviek 
nariadenia. V záujme preukázania dodržiavania najnovších požiadaviek na kvalitu a 
bezpečnosť však tieto pomôcky triedy IV musia spĺňať základné požiadavky (príloha I), 
zosúladené normy a platné spoločné technické špecifikácie.

Pozmeňujúci návrh 63
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Primerane rizikovej triede a typu pomôcky, 
výrobcovia pomôcok zriadia a aktualizujú 
systematický postup zhromažďovania a 

Primerane rizikovej triede a typu pomôcky, 
výrobcovia pomôcok zriadia a aktualizujú 
systematický postup zhromažďovania a 
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skúmania skúseností získaných z uvedenia 
svojich pomôcok na trh a do používania 
a uplatňujú akékoľvek potrebné nápravné 
opatrenia, čo sa odteraz uvádza ako „plán 
trhového dohľadu“. Plán trhového dohľadu 
vymedzuje postupy zhromažďovania, 
zaznamenávania a vyšetrovania sťažností 
a hlásení od zdravotníckych pracovníkov, 
pacientov alebo používateľov, pokiaľ ide 
o podozrenia na nehody týkajúce sa 
pomôcky, postupy registrácie výrobkov, 
ktoré nie sú v zhode, a prípadov stiahnutia 
výrobkov z používania alebo stiahnutia 
výrobkov z trhu, a ak sa to pokladá za 
vhodné z dôvodu charakteru pomôcky, 
postupy testovania vzoriek pomôcok 
uvádzaných na trh. Súčasťou plánu 
trhového dohľadu je plán sledovania po 
uvedení na trh v súlade s časťou B prílohy 
XII. Ak sledovanie po uvedení na trh nie je 
pokladané za potrebné, táto skutočnosť sa 
riadne odôvodní a zdokumentuje v pláne 
trhového dohľadu.

skúmania skúseností získaných z uvedenia 
svojich pomôcok na trh a do používania 
a uplatňujú akékoľvek potrebné nápravné 
opatrenia, čo sa odteraz uvádza ako „plán 
trhového dohľadu“. Plán trhového dohľadu 
vymedzuje postupy zhromažďovania, 
zaznamenávania, oznamovania do 
elektronického systému vigilancie 
uvedeného v článku 60 a vyšetrovania 
sťažností a hlásení od zdravotníckych 
pracovníkov, pacientov alebo 
používateľov, pokiaľ ide o podozrenia na 
nehody týkajúce sa pomôcky, postupy 
registrácie výrobkov, ktoré nie sú v zhode, 
a prípadov stiahnutia výrobkov 
z používania alebo stiahnutia výrobkov 
z trhu, a ak sa to pokladá za vhodné 
z dôvodu charakteru pomôcky, postupy 
testovania vzoriek pomôcok uvádzaných 
na trh. Súčasťou plánu trhového dohľadu je 
plán sledovania po uvedení na trh v súlade 
s časťou B prílohy XII. Ak sledovanie po 
uvedení na trh nie je pokladané za 
potrebné, táto skutočnosť sa riadne 
odôvodní a zdokumentuje v pláne trhového 
dohľadu a podlieha schváleniu 
príslušného orgánu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pre pomôcky na samotestovanie alebo na 
delokalizovanú diagnostiku sa informácie 
dodávané v súlade s oddielom 17 prílohy 
I poskytujú v jazyku(-och) toho členského 
štátu, kde pomôcka prichádza do kontaktu 
so zamýšľaným používateľom.

Pre pomôcky na samotestovanie alebo na 
delokalizovanú diagnostiku sú informácie 
dodávané v súlade s oddielom 17 prílohy I 
ľahko zrozumiteľné a poskytujú sa v 
jazyku(-och) toho členského štátu, kde 
pomôcka prichádza do kontaktu 
s používateľom, pre ktorého je určená.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
podľa potreby zhodu tejto pomôcky, 
stiahnuť ju z trhu alebo ju stiahnuť z 
používania. Informujú distribútorov 
a, v uplatniteľnom prípade, aj 
splnomocneného zástupcu.

8. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
podľa potreby zhodu tejto pomôcky, 
stiahnuť ju z trhu alebo ju stiahnuť z 
používania. Informujú príslušný 
zodpovedný vnútroštátny orgán,
distribútorov a, v uplatniteľnom prípade, aj 
splnomocneného zástupcu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pred sprístupnením pomôcky na trhu 
distribútori overia, či sú splnené tieto 
požiadavky:

Pred prvým sprístupnením pomôcky na 
trhu distribútori overia, či sú splnené tieto 
požiadavky:

Or. de

Odôvodnenie

Distibútori sú zodpovední za bezpečnosť výrobku v rámci dodávateľského reťazca. Mimo 
neho zodpovednosť za bezpečnosť výrobku a úplnosť dokumentácie spočíva na výrobcoch a 
dovozcoch. 
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Pozmeňujúci návrh 67
Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) výrobok je dodávaný spolu 
s informáciami dodávanými výrobcom 
v súlade s článkom 8 ods. 7;

b) bez vyhlásenia o zhode od výrobcu a 
dovozcu je výrobok dodávaný spolu 
s informáciami dodávanými výrobcom 
v súlade s článkom 8 ods. 7;

Or. de

Odôvodnenie

Distibútori sú zodpovední za bezpečnosť výrobku v rámci dodávateľského reťazca. Mimo 
neho zodpovednosť za bezpečnosť výrobku a úplnosť dokumentácie spočíva na výrobcoch a 
dovozcoch. 

Pozmeňujúci návrh 68
Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) výrobca a, v uplatniteľnom prípade, aj 
dovozca splnili požiadavky vymedzené 
v článku 22 a v článku 11 ods. 3 v 
uvedenom poradí.

c) výrobca a, v uplatniteľnom prípade, aj 
dovozca splnili požiadavky vymedzené 
v článku 11 ods. 3.

Or. de

Odôvodnenie

Distibútori sú zodpovední za bezpečnosť výrobku v rámci dodávateľského reťazca. Mimo 
neho zodpovednosť za bezpečnosť výrobku a úplnosť dokumentácie spočíva na výrobcoch a 
dovozcoch. 
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Pozmeňujúci návrh 69
Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode 
s týmto nariadením, bezodkladne 
informujú výrobcu a, v uplatniteľnom 
prípade, jeho splnomocneného zástupcu 
a dovozcu a zabezpečia prijatie potrebného 
nápravného opatrenia s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, prípadne ju podľa 
potreby stiahnuť z trhu alebo z používania. 
Keď pomôcka predstavuje riziko, 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
členských štátov, v ktorých sprístupnili 
pomôcku, a uvedú podrobnosti najmä o 
nedodržaní uplatniteľných požiadaviek a o 
akomkoľvek prijatom nápravnom opatrení.

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode 
s týmto nariadením, bezodkladne 
informujú výrobcu a, v uplatniteľnom 
prípade, jeho splnomocneného zástupcu 
a dovozcu v rámci ich príslušných oblastí 
činnosti a zabezpečia prijatie potrebného 
nápravného opatrenia s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, prípadne ju podľa 
potreby stiahnuť z trhu alebo z používania. 
Keď pomôcka predstavuje riziko, 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
členských štátov, v ktorých sprístupnili 
pomôcku, a uvedú podrobnosti najmä o 
nedodržaní uplatniteľných požiadaviek a o 
akomkoľvek prijatom nápravnom opatrení.

Or. de

Odôvodnenie

Malo by sa rozlišovať medzi rôznymi účastníkmi dodávateľského reťazca.

Pozmeňujúci návrh 70
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa potvrdzuje, 
že bolo preukázané splnenie požiadaviek 
vymedzených v tomto nariadení. 
Vyhlásenie je pravidelne aktualizované. 
Povinný obsah vyhlásenia o zhode EÚ je 
vymedzený v prílohe III. Musí sa preložiť 

1. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa potvrdzuje, 
že bolo preukázané splnenie požiadaviek 
vymedzených v tomto nariadení. 
Vyhlásenie je pravidelne aktualizované. 
Povinný obsah vyhlásenia o zhode EÚ je 
vymedzený v prílohe III. Musí sa vydať 
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do toho úradného jazyka alebo tých
úradných jazykov Únie, ktoré sú 
požadované v členskom štáte, kde sa 
pomôcka sprístupňuje.

v jednom z úradných jazykov Únie, 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 8 – písmeno b)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) oprávnený záujem chrániť citlivé 
obchodné informácie;

b) oprávnený záujem chrániť citlivé 
obchodné informácie v takom rozsahu, 
aby to neohrozilo ochranu verejného 
zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 8 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) kompatibilita so systémami 
identifikácie zdravotníckych pomôcok, 
ktoré sú už na trhu.

Or. de

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia plynulosti procesu je dôležité, aby boli systémy vysledovteľnosti 
technicky kompatibilné.

Pozmeňujúci návrh 73
Nora Berra
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Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 8 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) kompatibilita s ostatnými systémami 
vysledovateľnosti, ktoré používajú 
zainteresované strany z oblasti 
zdravotníckych pomôcok.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 74
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade pomôcok klasifikovaných do 
tried C a D, iných ako pomôcok na 
hodnotenie výkonu, výrobca vypracuje 
súhrn parametrov bezpečnosti a výkonu. 
Súhrn je napísaný spôsobom 
zrozumiteľným zamýšľanému
používateľovi. Prvá verzia tohto súhrnu 
tvorí súčasť dokumentácie, ktorá sa 
predkladá notifikovanému subjektu 
zahrnutému do posudzovania zhody 
v súlade s článkom 40, a tento subjekt ju 
schvaľuje.

1. V prípade pomôcok klasifikovaných do 
tried C a D, iných ako pomôcok na 
hodnotenie výkonu, výrobca vypracuje 
súhrn parametrov bezpečnosti a výkonu. 
Súhrn je zverejnený a napísaný spôsobom 
zrozumiteľným používateľovi, pre ktorého 
je pomôcka určená. Prvá verzia tohto 
súhrnu tvorí súčasť dokumentácie, ktorá sa 
predkladá notifikovanému subjektu 
zahrnutému do posudzovania zhody 
v súlade s článkom 40, a tento subjekt ju 
schvaľuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade pomôcok klasifikovaných do 1. V prípade pomôcok klasifikovaných do 
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tried C a D, iných ako pomôcok na 
hodnotenie výkonu, výrobca vypracuje 
súhrn parametrov bezpečnosti a výkonu. 
Súhrn je napísaný spôsobom 
zrozumiteľným zamýšľanému
používateľovi. Prvá verzia tohto súhrnu 
tvorí súčasť dokumentácie, ktorá sa 
predkladá notifikovanému subjektu 
zahrnutému do posudzovania zhody 
v súlade s článkom 40, a tento subjekt ju 
schvaľuje.

tried C a D, iných ako pomôcok na 
hodnotenie výkonu, výrobca vypracuje 
súhrn parametrov bezpečnosti a výkonu. 
Súhrn je napísaný spôsobom 
zrozumiteľným používateľovi, pre ktorého 
je pomôcka určená. K tomuto súhrnu sa 
priloží súbor údajov zhromaždených 
počas klinického skúšania a klinického 
sledovania po uvedení na trh. Prvá verzia 
tohto súhrnu tvorí súčasť dokumentácie, 
ktorá sa predkladá notifikovanému 
subjektu zahrnutému do posudzovania 
zhody v súlade s článkom 40, a tento 
subjekt ju schvaľuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

7. Členské štáty informujú Komisiu a 
ostatné členské štáty o svojich postupoch 
posudzovania, určovania a notifikovania 
orgánov posudzovania zhody, o postupoch 
monitorovania notifikovaných subjektov, 
ako aj o všetkých zmenách týkajúcich sa 
týchto informácií. Na základe výmeny 
týchto informácií a na základe najlepších 
postupov zavedených v členských štátoch 
Komisia do dvoch rokov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia vymedzí 
usmernenia pre postupy posudzovania, 
určovania a notifikovania orgánov 
posudzovania zhody a pre monitorovanie 
notifikovaných subjektov, ktoré majú 
vykonať príslušné vnútroštátne orgány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
António Fernando Correia de Campos
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Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Subdodávatelia sa obmedzia len na 
špecifické úlohy súvisiace s posudzovaním 
zhody a potreba zadať tieto úlohy 
subdodávateľom sa riadne odôvodní 
vnútroštátnemu orgánu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Všetky dcérske spoločnosti 
žiadajúceho orgánu posudzovania zhody, 
ktoré sú zapojené do procesu 
posudzovania zhody, najmä tie, ktoré sa 
nachádzajú v tretích krajinách, 
podliehajú žiadosti o mechanizmus 
notifikácie a jeho hodnotenie v zmysle 
článku 30.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 79
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia prešetrí všetky prípady, kedy 
bola upozornená na to, že existujú obavy 
v súvislosti s trvalým plnením požiadaviek 

1. Komisia prešetrí všetky prípady, kedy 
bola upozornená na to, že existujú obavy 
v súvislosti s trvalým plnením požiadaviek 
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zo strany notifikovaného subjektu 
stanovených v prílohe VI alebo povinností, 
ktoré sa naň vzťahujú. Prešetrenie môže 
začať aj z vlastnej iniciatívy.

zo strany notifikovaného subjektu 
stanovených v prílohe VI alebo povinností, 
ktoré sa naň vzťahujú. Prešetrenie môže 
začať aj z vlastnej iniciatívy vrátane 
neohlásenej kontroly notifikovaného 
subjektu spoločnou skupinou pre 
posudzovanie, ktorej zloženie spĺňa 
podmienky uvedené v článku 30 ods. 3.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 80
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 9 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov špecifikovať modality 
a aspekty postupu s cieľom zabezpečiť 
harmonizované uplatňovanie postupov 
posudzovania zhody zo strany 
notifikovaných subjektov v súvislosti s 
ktorýmkoľvek z nasledujúcich aspektov:

Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov špecifikuje modality a aspekty 
postupu s cieľom zabezpečiť 
harmonizované uplatňovanie postupov 
posudzovania zhody zo strany 
notifikovaných subjektov v súvislosti s 
ktorýmkoľvek z nasledujúcich aspektov:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa preukázanie zhody so 
všeobecnými požiadavkami na bezpečnosť 
a výkon na základe údajov o klinickom 
výkone alebo ich častí nepokladá za 
primerané, poskytne sa adekvátne 
odôvodnenie každej takejto výnimky na 
základe výsledkov výrobcovho riadenia 
rizika a zohľadnenia charakteristických 
vlastností pomôcky, a najmä jej účelu(-ov) 

4. Ak sa preukázanie zhody so 
všeobecnými požiadavkami na bezpečnosť 
a výkon na základe údajov o klinickom 
výkone alebo ich častí nepokladá za 
primerané, poskytne sa adekvátne 
odôvodnenie každej takejto výnimky na 
základe výsledkov výrobcovho riadenia 
rizika a zohľadnenia charakteristických 
vlastností pomôcky, a najmä jej účelu(-ov) 
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určenia, určeného výkonu a tvrdení 
výrobcu. Primeranosť preukázania zhody 
so všeobecnými požiadavkami na 
bezpečnosť a výkon len na základe 
výsledkov hodnotenia analytického výkonu 
musí byť náležite odôvodnená v technickej 
dokumentácii uvedenej v prílohe II.

určenia, určeného výkonu a tvrdení 
výrobcu. Primeranosť preukázania zhody 
so všeobecnými požiadavkami na 
bezpečnosť a výkon len na základe 
výsledkov hodnotenia analytického výkonu 
musí byť náležite odôvodnená v technickej 
dokumentácii uvedenej v prílohe II.

Výnimku z preukázania zhody so 
všeobecnými požiadavkami na bezpečnosť 
a výkon na základe klinických údajov 
podľa prvého pododseku musí vopred 
schváliť príslušný orgán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Údaje o vedeckej platnosti, analytickom 
výkone a v uplatniteľnom prípade aj údaje 
o klinickom výkone sú zhrnuté ako súčasť 
správy o klinických dôkazoch uvedenej 
v oddiele 3 časti A prílohy XII. Správa o 
klinických dôkazoch je zahrnutá v 
technickej dokumentácii uvedenej v 
prílohe II, pokiaľ ide o predmetnú 
pomôcku, alebo je na ňu v tejto technickej 
dokumentácii plný odkaz.

5. Údaje o vedeckej platnosti, analytickom 
výkone a v uplatniteľnom prípade aj údaje 
o klinickom výkone sú zhrnuté ako súčasť 
správy o klinických dôkazoch uvedenej 
v oddiele 3 časti A prílohy XII. Správa o 
klinických dôkazoch je zahrnutá v 
technickej dokumentácii uvedenej v 
prílohe II, pokiaľ ide o predmetnú 
pomôcku, a v čase uvedenia pomôcky na 
trh sa sprístupní verejnosti 
prostredníctvom elektronického systému 
uvedeného v článku 51.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Všetky štúdie klinického výkonu sú 
koncipované a vykonávané tak, aby boli 
chránené práva, bezpečnosť a blaho 
subjektov zúčastnených na štúdiách 
klinického výkonu a aby klinické údaje 
získané na základe štúdie klinického 
výkonu boli spoľahlivé a solídne.

4. Všetky štúdie klinického výkonu sú 
koncipované a vykonávané tak, aby boli 
chránené práva, bezpečnosť a blaho 
subjektov zúčastnených na štúdiách 
klinického výkonu a aby klinické údaje 
získané na základe štúdie klinického 
výkonu boli spoľahlivé a solídne. 
Realizácia štúdií klinického výkonu je 
podmienená kladným stanoviskom 
zodpovedného etického výboru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty zabezpečujú, aby posúdenie 
vykonával spoločne primeraný počet osôb, 
ktoré ako kolektív disponujú potrebnými 
kvalifikáciami a skúsenosťami. V posúdení 
sa zohľadňuje názor aspoň jednej osoby, 
ktorej hlavná oblasť záujmu nemá vedecký 
charakter. Zohľadňuje sa názor aspoň 
jedného pacienta.

Členské štáty zabezpečujú, aby posúdenie 
vykonával spoločne primeraný počet osôb, 
ktoré ako kolektív disponujú potrebnými 
kvalifikáciami a skúsenosťami. V posúdení 
sa zohľadňuje názor aspoň jednej osoby, 
ktorej hlavná oblasť záujmu nemá vedecký 
charakter. Zohľadňuje sa názor aspoň 
jedného pacienta. Realizácia štúdií 
klinického výkonu je podmienená 
kladným stanoviskom zodpovedného 
etického výboru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) registrácia štúdií klinického výkonu v 
súlade s článkom 50;

a) registrácia štúdií klinického výkonu v 
súlade s článkom 50 a vytvorené klinické 
údaje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) informácie súvisiace so štúdiami 
klinického výkonu vykonávanými vo viac 
ako jednom členskom štáte v prípade 
jedinej žiadosti v súlade s článkom 56;

c) informácie súvisiace so štúdiami 
klinického výkonu vykonávanými vo viac 
ako jednom členskom štáte a vytvorené 
klinické údaje v prípade jedinej žiadosti v 
súlade s článkom 56;

Or. 
en

Pozmeňujúci návrh 87
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri zriaďovaní elektronického systému 
uvedeného v odseku 1 Komisia zabezpečí, 
aby bol prepojený s databázou EÚ pre 
klinické skúšania liekov na humánne 
použitie zriadenou v súlade s článkom […] 
nariadenia [odkaz na budúce nariadenie 
o klinickom skúšaní]. S výnimkou 
informácií uvedených v článku 50 sa 
informácie zhromažďované a spracúvané v 
elektronickom systéme sprístupňujú len 

2. Pri zriaďovaní elektronického systému 
uvedeného v odseku 1 Komisia zabezpečí, 
aby bol prepojený s databázou EÚ pre 
klinické skúšania liekov na humánne 
použitie zriadenou v súlade s článkom […] 
nariadenia [odkaz na budúce nariadenie 
o klinickom skúšaní]. S výnimkou 
informácií uvedených v článku 50 
a článku 51 písm. a), c) a d) sa informácie 
zhromažďované a spracúvané v 
elektronickom systéme sprístupňujú len 
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členským štátom a Komisii. členským štátom a Komisii.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme transparentnosti a ochrany verejného zdravia. Nie je dôvod brániť prístupu 
nezávislých akademických pracovníkov k údajom o klinickom výkone a nežiaducich 
udalostiach.

Pozmeňujúci návrh 88
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 85 delegované akty, 
ktorými stanovuje, ktoré ďalšie 
informácie týkajúce sa štúdií klinického 
výkonu zhromažďované a spracúvané v 
elektronickom systéme sa verejne 
sprístupňujú s cieľom umožniť prepojenie 
s databázou EÚ pre klinické skúšania 
liekov na humánne použitie zriadenou 
nariadením EÚ č. [odkaz na budúce 
nariadenie o klinickom skúšaní]. Uplatňuje 
sa článok 50 ods. 3 a 4.

3. Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 85 delegované akty na 
stanovenie technických požiadaviek a 
parametrov s cieľom umožniť prepojenie s 
databázou EÚ pre klinické skúšania liekov 
na humánne použitie zriadenou nariadením 
EÚ č. [odkaz na budúce nariadenie 
o klinickom skúšaní].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak zadávateľ vykoná zmeny v štúdii 
klinického výkonu, ktoré môžu mať 
podstatný vplyv na bezpečnosť alebo práva 

1. Ak zadávateľ vykoná zmeny v štúdii 
klinického výkonu, ktoré môžu mať 
podstatný vplyv na bezpečnosť alebo práva 



AM\935390SK.doc 25/37 PE510.668v01-00

SK

účastníkov alebo na solídnosť či 
spoľahlivosť klinických údajov získaných 
štúdiou, úradne oznamuje príslušnému(-
ým) členskému(-ým) štátu(-om) dôvody a 
obsah takýchto zmien. K oznámeniu priloží 
aktualizovanú verziu príslušnej 
dokumentácie uvedenej prílohe XIII.

účastníkov alebo na solídnosť či 
spoľahlivosť klinických údajov získaných 
štúdiou, úradne oznamuje príslušnému(-
ým) členskému(-ým) štátu(-om) 
a etickému výboru dôvody a obsah 
takýchto zmien. K oznámeniu priloží 
aktualizovanú verziu príslušnej 
dokumentácie uvedenej prílohe XIII.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zadávateľ môže vykonať zmeny 
uvedené v odseku 1 najskôr 30 dní po 
uvedenom úradnom oznámení, pokiaľ 
príslušný členský štát úradne neinformoval 
zadávateľa o svojom zamietnutí z dôvodu 
prihliadnutia na verejné zdravie, 
bezpečnosť pacienta a verejnú politiku.

2. Zadávateľ môže vykonať zmeny 
uvedené v odseku 1 najskôr 30 dní po 
uvedenom úradnom oznámení, pokiaľ 
príslušný členský štát úradne neinformoval 
zadávateľa o svojom riadne zdôvodnenom 
zamietnutí.

Or. en

Odôvodnenie

Obmedzenie dôvodov na odmietnutie navrhnuté v pôvodnom texte by nesprávne vylúčilo 
hľadiská ako nedostatočne relevantné alebo spoľahlivé údaje a iné etické hľadiská. Zmeny 
klinických skúšaní navrhnuté zadávateľmi by nemali umožňovať žiadne zníženie vedeckých 
ani etických noriem motivované obchodnými záujmami.

Pozmeňujúci návrh 91
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak členský štát zamietol, pozastavil 
alebo ukončil štúdiu klinického výkonu, 
alebo ak žiadal o vykonanie podstatných 
zmien alebo o dočasné pozastavenie štúdie 
klinického výkonu, alebo v prípade, že mu 
zadávateľ úradne oznámil predčasné 
ukončenie štúdie klinického výkonu z 
dôvodov bezpečnosti, tento členský štát 
oznamuje svoje rozhodnutie a dôvody, 
ktoré ho k nemu viedli, všetkým členským 
štátom a Komisii pomocou elektronického 
systému uvedeného v článku 51.

1. Ak členský štát zamietol, pozastavil 
alebo ukončil štúdiu klinického výkonu, 
alebo ak žiadal o vykonanie podstatných 
zmien alebo o dočasné pozastavenie štúdie 
klinického výkonu, alebo v prípade, že mu 
zadávateľ úradne oznámil predčasné 
ukončenie štúdie klinického výkonu z 
dôvodov bezpečnosti, tento členský štát 
oznamuje tieto skutočnosti a svoje 
rozhodnutie a dôvody, ktoré ho k nemu 
viedli, všetkým členským štátom a Komisii 
pomocou elektronického systému 
uvedeného v článku 51.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Do jedného roka od ukončenia štúdie 
klinického výkonu zadávateľ predloží 
príslušným členským štátom súhrn 
výsledkov štúdie klinického výkonu vo 
forme správy o štúdii klinického výkonu 
uvedenej v oddiele 2.3.3 časti A prílohy 
XII. Ak z vedeckých dôvodov nie je možné 
predložiť správu o štúdii klinického 
výkonu do jedného roka, predloží sa hneď, 
ako bude k dispozícii. V takomto prípade 
sa v protokole o štúdii klinického výkonu 
uvedenom v oddiele 2.3.2 časti A prílohy 
XII špecifikuje, kedy sa predkladajú 
výsledky štúdie klinického výkonu spolu s 
vysvetlením.

3. Do jedného roka od ukončenia štúdie 
klinického výkonu zadávateľ predloží 
príslušným členským štátom súhrn 
výsledkov štúdie klinického výkonu vo 
forme správy o štúdii klinického výkonu 
uvedenej v oddiele 2.3.3 časti A prílohy 
XII spolu so všetkými údajmi 
zhromaždenými počas prípravy štúdie 
klinického výkonu vrátane negatívnych 
zistení. Ak z vedeckých dôvodov nie je 
možné predložiť správu o štúdii klinického 
výkonu do jedného roka, predloží sa hneď, 
ako bude k dispozícii. V takomto prípade 
sa v protokole o štúdii klinického výkonu 
uvedenom v oddiele 2.3.2 časti A prílohy 
XII špecifikuje, kedy sa predkladajú 
výsledky štúdie klinického výkonu spolu s 
vysvetlením.
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Or. en

Odôvodnenie

Tieto údaje má zadávateľ už k dispozícii a oznamujú sa členskému štátu, aby mohol vykonať 
primeranú štatistickú kontrolu.

Pozmeňujúci návrh 93
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V tejto jednej žiadosti zadávateľ 
navrhne jeden z príslušných členských 
štátov za koordinujúci členský štát. Ak 
príslušný členský štát nemá záujem byť 
koordinujúcim členským štátom, dohodne 
sa do šiestich dní od predloženia jedinej 
žiadosti s iným príslušným členským 
štátom na tom, že koordinujúcim 
členským štátom bude tento iný členský 
štát. Ak žiaden iný členský štát neprijme 
funkciu koordinujúceho členského štátu, 
koordinujúcim členským štátom je členský 
štát navrhnutý zadávateľom. Ak sa
koordinujúcim členským štátom stane iný 
členský štát ako ten, ktorý navrhol 
zadávateľ, lehoty uvedené v článku 49 
ods. 2 začínajú dňom nasledujúcim po 
prijatí.

2. Príslušné členské štáty sa do šiestich 
dní od predloženia jedinej žiadosti
dohodnú na tom, ktorý členský štát bude
koordinujúcim členským štátom. Členské 
štáty a Komisia sa v rámci kompetencií 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky dohodnú o jasných pravidlách 
na určenie koordinujúceho členského 
štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Riešenie navrhnuté v texte Komisie umožňuje zadávateľom vyberať príslušné orgány 
uplatňujúce menej prísne normy, tie, ktoré majú menej prostriedkov alebo sú preťažené 
veľkým počtom žiadostí, čo sťažuje tiché schválenie klinických skúšaní. Rámec na rozhodnutie 
o koordinujúcom členskom štáte môže v súlade s úlohami v zmysle v článku 80 vytvoriť už 
navrhnutá Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky.
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Pozmeňujúci návrh 94
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zadávateľ plne zaznamenáva tieto 
udalosti:

1. Zadávateľ plne zaznamenáva 
a registruje v elektronickom systéme 
klinického skúšania uvedenom v článku 
51 tieto udalosti:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) závažnú nežiaducu udalosť, ktorá je 
v kauzálnom vzťahu s pomôckou na 
hodnotenie výkonu, komparátorom alebo 
postupom štúdie, alebo ak existuje 
dôvodná možnosť takéhoto kauzálneho 
vzťahu;

(a) akúkoľvek nežiaducu udalosť, ktorá je 
v kauzálnom vzťahu s pomôckou na 
hodnotenie výkonu, komparátorom alebo 
postupom štúdie, alebo ak existuje 
dôvodná možnosť takéhoto kauzálneho 
vzťahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade štúdie klinického výkonu, pre 
ktorú zadávateľ použil jedinú žiadosť 
uvedenú v článku 56, zadávateľ ohlasuje 
každú udalosť, ako sa uvádza v odseku 2, 

V prípade klinického skúšania, pre ktoré
zadávateľ použil jedinú žiadosť uvedenú v 
článku 56, zadávateľ ohlasuje každú 
udalosť, ako sa uvádza v odsekoch 1 a 2,
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pomocou elektronického systému 
uvedeného v článku 51. Po tom, ako sa táto 
správa príjme, sa elektronicky odošle 
všetkým príslušným členským štátom.

pomocou elektronického systému 
uvedeného v článku 51. Po tom, ako sa táto 
správa prijme, sa elektronicky odošle 
všetkým príslušným členským štátom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty a Komisia vyvinú 
a zaručia interoperabilitu medzi 
vnútroštátnymi záznamami a 
elektronickým systémom vigilancie 
uvedeným v článku 60 s cieľom 
zabezpečiť automatický export údajov do 
tohto systému a zároveň zabrániť 
zdvojeniu registrov.

Or. en

Odôvodnenie

Registre vysokej kvality pre široké obyvateľstvo zabránia roztrieštenosti registrov a umožnia 
primeranejšiu predstavu o bezpečnosti a efektívnosti zdravotníckych pomôcok.
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Pozmeňujúci návrh 99
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijímajú všetky náležité 
opatrenia, ktorými zdravotníckych 
pracovníkov, používateľov a pacientov 
povzbudzujú k ohlasovaniu suspektných 
závažných nehôd uvedených v písm. a) 
odseku 1. Takéto správy zaznamenávajú 
centrálne na vnútroštátnej úrovni. Keď 
príslušný orgán členského štátu dostane 
takúto správu, prijme potrebné kroky 
k zabezpečeniu, aby bol príslušný výrobca 
pomôcky o nehode informovaný. Výrobca 
zabezpečí vhodný následný postup.

Členské štáty prijímajú všetky náležité 
opatrenia, ktorými zdravotníckych 
pracovníkov vrátane farmaceutov, 
používateľov a pacientov povzbudzujú k 
ohlasovaniu suspektných závažných nehôd 
uvedených v písm. a) odseku 1. Takéto 
správy zaznamenávajú centrálne na 
vnútroštátnej úrovni. Keď príslušný orgán 
členského štátu dostane takúto správu, 
prijme potrebné kroky k zabezpečeniu, aby 
bol príslušný výrobca pomôcky o nehode 
informovaný. Výrobca zabezpečí vhodný 
následný postup.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 100
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Informácie zhromaždené a spracované 
elektronickým systémom sa sprístupňujú 
príslušným orgánom členských štátov, 
Komisii, notifikovaným subjektom a bez 
toho, aby bolo dotknuté zachovanie 
duševného vlastníctva, zdravotníckym 
pracovníkom a verejnosti. Údaje uvedené 
v článku 60 ods. 1 písm. a) až e) sa 
nepovažujú za obchodné informácie 
dôverného charakteru.

Or. en
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Odôvodnenie

Prístup ku klinickým údajom je dôležitý pre zachovanie transparentnosti systému a pre 
analýzu nezávislými akademickými pracovníkmi a odbornými zdravotníckymi organizáciami. 
Tieto klinické údaje nezahŕňajú informácie v oblasti duševného vlastníctva ani citlivé 
infomácie obchodného charakteru.

Pozmeňujúci návrh 101
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V tomto nariadení by sa mala stanoviť primeraná úroveň informácií.

Pozmeňujúci návrh 102
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Článok 83 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty prijímajú ustanovenia o 
sankciách uplatniteľných v prípade 
porušenia ustanovení tohto nariadenia a 
prijímajú všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené 
sankcie musia byť účinné, proporcionálne a 
odrádzajúce. Členské štáty úradne 
oznamujú tieto ustanovenia Komisii do [3 
mesiacov pred dátumom uplatňovania 
tohto nariadenia] a bezodkladne jej úradne 
oznamujú každú nasledujúcu zmenu, ktorá 

Členské štáty prijímajú ustanovenia o 
sankciách uplatniteľných v prípade 
porušenia ustanovení tohto nariadenia a 
prijímajú všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ich vykonávania a toho, aby 
boli dostatočne odrádzajúce. Stanovené 
sankcie musia byť účinné, proporcionálne a 
odrádzajúce. Členské štáty úradne 
oznamujú tieto ustanovenia Komisii do [3 
mesiacov pred dátumom uplatňovania 
tohto nariadenia] a bezodkladne jej úradne 
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má na ne vplyv. oznamujú každú nasledujúcu zmenu, ktorá 
má na ne vplyv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 90 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Uplatňuje sa od [päť rokov od 
nadobudnutia účinnosti].

2. Uplatňuje sa od [tri roky od 
nadobudnutia účinnosti].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 5 – oddiel 1 – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15. v prípade pomôcok klasifikovaných 
v triede C alebo D súhrn parametrov 
bezpečnosti a klinického výkonu;

15. v prípade pomôcok klasifikovaných 
v triede C alebo D súhrn parametrov 
bezpečnosti a klinického výkonu a úplný 
súhrn údajov zhromaždených počas
klinickej štúdie a klinického sledovania po 
uvedení na trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 8 – oddiel 1 – bod 4 – bod 4.4 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.4. Notifikovaný subjekt vykonáva 
náhodné neoznámené inšpekcie tovární 
výrobcu a, v prípade potreby, výrobcových 
dodávateľov a/alebo subdodávateľov, ktoré 
je možné kombinovať s pravidelným 
posudzovaním v rámci trhového dohľadu, 
ako sa uvádza v oddiele 4.3. alebo 
vykonávať popri uvedenom posudzovaní v 
rámci trhového dohľadu. Notifikovaný 
subjekt stanoví plán neoznámených 
inšpekcií/kontrol, ktorý sa nesmie 
sprístupniť výrobcovi.

4.4. Notifikovaný subjekt vykonáva 
náhodné neoznámené inšpekcie tovární 
výrobcu a, v prípade potreby, výrobcových 
dodávateľov a/alebo subdodávateľov, ktoré
je možné kombinovať s pravidelným 
posudzovaním v rámci trhového dohľadu, 
ako sa uvádza v oddiele 4.3. alebo 
vykonávať popri uvedenom posudzovaní v 
rámci trhového dohľadu. Notifikovaný 
subjekt stanoví plán neoznámených 
kontrol, ktoré sa uskutočnia pravidelne 
najmenej raz ročne, a tento plán sa 
nesmie sprístupniť výrobcovi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Nora Berra

Návrh nariadenia
Príloha 8– oddiel 2 – bod 6 – bod 6.2 –písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) Notifikovaný subjekt riadne zváži pri 
prijímaní svojho rozhodnutia stanovisko, 
ak bolo vôbec vydané, dotknutého 
príslušného orgánu pre lieky alebo EMA. 
Svoje konečné rozhodnutie doručí 
dotknutému príslušnému orgánu pre lieky 
alebo EMA. Certifikát o preskúmaní 
konštrukčného návrhu sa doručí v súlade 
s oddielom 6.1. písm. d).

(e) Notifikovaný subjekt riadne zváži pri 
prijímaní svojho rozhodnutia stanovisko, 
ak bolo vôbec vydané, dotknutého 
príslušného orgánu pre lieky alebo EMA.
Ak notifikovaný subjekt od tohto 
stanoviska ustúpi, svoje konečné 
rozhodnutie odôvodní dotknutému 
príslušnému orgánu pre lieky alebo EMA.
Ak sa nedosiahne kompromis, vec sa 
postúpi Koordinačnej skupine pre 
zdravotnícke pomôcky. Certifikát 
o preskúmaní konštrukčného návrhu sa 
doručí v súlade s oddielom 6.1. písm. d).

Or. en

Odôvodnenie

V návrhu sa uvádza, že notifikovaný subjekt riadne zváži stanovisko Európskej agentúry pre 
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lieky (EMA) (príloha VIII, bod 6.2. písm. e). V tomto návrhu sa necháva dostatok priestoru 
pre výklad a hoci sa na notifikovaný subjekt nevzťahuje povinnosť riadiť sa stanoviskom 
EMA, zdá sa dosť nepravdepodobné, že ho bude ignorovať. Potrebujeme preto vymedzenie 
dôsledkov v prípade, že posudzovania EMA a notifikovaného subjektu si odporujú.

Pozmeňujúci návrh 107
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 12– oddiel 1 – bod 1 – bod 1.2.1 – bod 1.2.1.4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Súhrn údajov o analytickom výkone musí 
byť súčasťou správy o klinickom dôkaze.

Úplný súbor údajov o analytickom výkone 
musí byť priložený k správe o klinických 
dôkazoch a možno ho zhrnúť ako jej 
súčasť.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade primeranej kontroly; súbor údajov už existuje a nepredstavuje ďalšiu záťaž.

Pozmeňujúci návrh 108
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 12– oddiel 1 – bod 1 – bod 1.2.2 – bod 1.2.2.5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.2.2.5 Súhrn údajov o klinickom výkone 
musí byť súčasťou správy o klinickom 
dôkaze.

1.2.2.5 Úplný súbor údajov o klinickom 
výkone musí byť priložený k správe 
o klinických dôkazoch a možno ho zhrnúť 
ako jej súčasť.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme primeranej kontroly; súbor údajov už existuje a nepredstavuje ďalšiu záťaž.
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Pozmeňujúci návrh 109
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 12– oddiel 1 – bod 1 – bod 1.2.2 – bod 1.2.2.6– zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– pokiaľ ide o pomôcky klasifikované 
v súlade s pravidlami stanovenými 
v prílohe VII do triedy C, správa o štúdii 
klinického výkonu zahŕňa metódu analýzy 
údajov, záver štúdie a príslušné podrobné 
údaje protokolu o štúdii,

– pokiaľ ide o pomôcky klasifikované 
v súlade s pravidlami stanovenými 
v prílohe VII do triedy C, správa o štúdii 
klinického výkonu zahŕňa metódu analýzy 
údajov, záver štúdie a príslušné podrobné 
údaje protokolu o štúdii a úplný súbor 
údajov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 12– oddiel 1 – bod 1 – bod 1.2.2 – bod 1.2.2.6– zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– pokiaľ ide o pomôcky klasifikované 
v súlade s pravidlami stanovenými 
v prílohe VII do triedy D, správa o štúdii 
klinického výkonu zahŕňa metódu analýzy 
údajov, záver štúdie, príslušné podrobné 
údaje protokolu o štúdii a jednotlivé 
referenčné body.

– pokiaľ ide o pomôcky klasifikované 
v súlade s pravidlami stanovenými 
v prílohe VII do triedy D, správa o štúdii 
klinického výkonu zahŕňa metódu analýzy 
údajov, záver štúdie, príslušné podrobné 
údaje protokolu o štúdii a úplný súbor 
údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 12 – oddiel 1 – bod 2 – bod 2.2 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý krok v rámci štúdie klinického 
výkonu, od prvej úvahy o potrebe 
a odôvodnenosti štúdie po uverejnenie 
výsledkov, sa musí vykonať v súlade 
s uznanými etickými zásadami, akými sú 
napríklad zásady stanovené v Helsinskej 
deklarácii Svetovej asociácie lekárov o 
etických princípoch pre medicínsky 
výskum na ľuďoch, prijatej na 18. Valnom 
zhromaždení Svetovej asociácie lekárov v 
Helsinkách vo Fínsku v roku 1964, 
naposledy zmenenej a doplnenej na 59.

Každý krok v rámci štúdie klinického 
výkonu, od prvej úvahy o potrebe 
a odôvodnenosti štúdie po uverejnenie 
výsledkov, sa musí vykonať v súlade 
s uznanými etickými zásadami, akými sú 
napríklad zásady stanovené v Helsinskej 
deklarácii Svetovej asociácie lekárov o 
etických princípoch pre medicínsky 
výskum na ľuďoch, prijatej na 18. Valnom 
zhromaždení Svetovej asociácie lekárov v 
Helsinkách vo Fínsku v roku 1964, 
naposledy zmenenej a doplnenej na 59. 
Zhoda s uvedenými zásadami sa udeľuje 
prostredníctvom kladného stanoviska 
príslušného etického výboru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 12 – časť 1 – bod 2 – bod 2.3 – bod 2.3.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Správa o štúdii klinického výkonu“, 
podpísaná lekárom alebo inou oprávnenou 
zodpovednou osobou, musí obsahovať
zdokumentované informácie o protokole o 
štúdii klinického výkonu, výsledkoch 
a záveroch štúdie klinického výkonu 
vrátane negatívnych zistení. Výsledky a 
závery musia byť transparentné, objektívne 
a klinicky relevantné. Správa musí 
obsahovať dostatočné informácie 
umožňujúce jej zrozumiteľnosť pre 
nezávislú stranu bez odkazu na iné 
dokumenty. Súčasťou správy je tiež podľa 
potreby každá úprava protokolu alebo 
odchýlka od protokolu a tiež vylúčenie 
údajov s uvedením primeraných dôvodov.

„Správa o štúdii klinického výkonu“, 
podpísaná lekárom alebo inou oprávnenou 
zodpovednou osobou, musí obsahovať 
zdokumentované informácie o protokole o 
štúdii klinického výkonu, výsledkoch 
a záveroch štúdie klinického výkonu 
vrátane negatívnych zistení. Výsledky a 
závery musia byť transparentné, objektívne 
a klinicky relevantné. Správa musí 
obsahovať dostatočné informácie 
umožňujúce jej zrozumiteľnosť pre 
nezávislú stranu bez odkazu na iné 
dokumenty. Súčasťou správy je tiež podľa 
potreby každá úprava protokolu alebo 
odchýlka od protokolu a tiež vylúčenie 
údajov s uvedením primeraných dôvodov. 
K správe sa priloží správa o klinických 
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dôkazoch v zmysle bodu 3.1 a v čase 
uvedenia pomôcky na trh sa sprístupní 
verejnosti prostredníctvom elektronického 
systému uvedeného v článku 51.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 12 – oddiel 1 – bod 3 – bod 3.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Klinické dôkazy a ich dokumentácia sa 
aktualizujú v priebehu životného cyklu 
príslušnej pomôcky údajmi získanými na 
základe vykonávania výrobcovho plánu 
trhového dohľadu uvedeného v článku 8 
ods. 5, ktorého súčasťou je plán sledovania 
pomôcky po uvedení na trh podľa časti B 
tejto prílohy.

Údaje o klinických dôkazoch a ich 
dokumentácia sa aktualizujú v priebehu 
životného cyklu príslušnej pomôcky 
údajmi získanými na základe vykonávania 
výrobcovho plánu trhového dohľadu 
uvedeného v článku 8 ods. 5, ktorého 
súčasťou je plán sledovania pomôcky po 
uvedení na trh podľa časti B tejto prílohy. 
Údaje o klinických dôkazoch a ich 
následné aktualizácie prostredníctvom 
sledovania po uvedení na trh sa 
sprístupnia verejnosti prostredníctvom 
elektronických systémov uvedených v 
článkoch 51 a 60.

Or. en


