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Pozmeňujúci návrh 88
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) V prípade zariadení pozostávajúcich 
z viac ako jednej implantovateľnej 
súčasti, ako sú napríklad bedrové 
implantáty, by sa mala zaistiť 
kompatibilita súčastí od rôznych výrobcov, 
aby sa zabránilo nahrádzaniu funkčnej 
súčasti zariadenia, a tým zbytočným 
rizikám a nepohodliu pacientov. Komisia 
by mala preskúmať potrebu ďalších 
opatrení na zaistenie kompatibility 
rovnocenných súčastí bedrových 
implantátov od rôznych výrobcov 
vzhľadom na to, že operácie bedrového 
kĺbu sa najčastejšie týkajú starších ľudí, 
u ktorých sú zdravotné riziká operácií 
vyššie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Antonija Parvanovová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Pacienti, ktorí majú implantovanú 
pomôcku, by mali disponovať základnými 
informáciami o nej, ktoré im umožňujú ju 
identifikovať a ktoré obsahujú všetky 
potrebné výstrahy alebo preventívne 
opatrenia, ktorými je potrebné sa riadiť, 
napr. musí byť uvedené, či je pomôcka 
kompatibilná s určitými diagnostickými 
zariadeniami alebo so skenermi 

(32) Pacienti, ktorí majú implantovanú 
pomôcku, by mali disponovať základnými 
informáciami o nej, ktoré im umožňujú ju 
identifikovať a ktoré obsahujú informácie 
o hlavných znakoch pomôcky, 
o potenciálnych nežiaducich účinkoch, 
varovanie o potenciálnych zdravotných 
rizikách, informácie o opatreniach 
týkajúcich sa nadväzujúcej starostlivosti 
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používanými pri bezpečnostných 
kontrolách.

po operácii, všetky potrebné výstrahy 
alebo preventívne opatrenia, ktorými je 
potrebné sa riadiť, napr. musí byť uvedené, 
či je pomôcka kompatibilná s určitými 
diagnostickými zariadeniami alebo 
so skenermi používanými pri 
bezpečnostných kontrolách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Nora Berra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Vysledovateľnosť zdravotníckej 
pomôcky prostredníctvom unikátnej 
identifikácie pomôcky, systému 
založeného na medzinárodných 
usmerneniach, by mala výrazne posilniť 
účinnosť bezpečnosti zdravotníckych 
pomôcok 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.

(34) Vysledovateľnosť zdravotníckej 
pomôcky prostredníctvom unikátnej 
identifikácie pomôcky, systému 
založeného na medzinárodných 
usmerneniach, by mala výrazne posilniť 
účinnosť bezpečnosti zdravotníckych 
pomôcok 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 aj nákupnú politiku 
a zásobovanie nemocníc, pričom systém by 
mal byť podľa možnosti kompatibilný 
s ostatnými systémami overovania, ktoré 
už v takýchto prostrediach fungujú.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 91
Antonija Parvanovová
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(39) Pre vysokorizikové zdravotnícke 
pomôcky by mali výrobcovia vypracovať 
návrh správy o bezpečnostných 
a výkonových aspektoch pomôcky, ako aj 
výsledkoch klinického hodnotenia. Súhrn 
správy o bezpečnosti a výkonnosti by mal 
byť verejne prístupný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64) S cieľom zachovať vysokú úroveň 
zdravia a bezpečnosti by mala byť na 
Komisiu prevedená právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ 
ide o výrobky podliehajúce tomuto 
nariadeniu, ktoré sú podobné 
zdravotníckym pomôckam, nemajú však 
nevyhnutne zdravotný účel; o 
prispôsobenie pojmového vymedzenia 
nanomateriálu technickému pokroku a 
vývoju v Únii a na medzinárodnej úrovni;
o prispôsobenie všeobecných požiadaviek 
na bezpečnosť a výkon, prvkov riešených 
v technickej dokumentácii, povinného 
obsahu vyhlásenia o zhode EÚ 
a certifikátov vydávaných notifikovanými 
subjektmi, minimálnych požiadaviek na 
notifikované subjekty, pravidiel
klasifikácie, postupov posudzovania zhody
a dokumentácie predkladanej na 
schválenie klinického skúšania pomôcky 
technickému pokroku; o zriadenie systému 
unikátnej identifikácie pomôcky; 

(64) S cieľom zachovať vysokú úroveň 
zdravia a bezpečnosti by mala byť na 
Komisiu prevedená právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide 
o minimálne požiadavky na notifikované 
subjekty, pravidlá klasifikácie
a o dokumentáciu predkladanú na 
schválenie štúdií klinického výkonu; 
o zriadenie systému unikátnej identifikácie 
pomôcky; o informácie predkladané pri 
registrácii zdravotníckych pomôcok 
a určitých hospodárskych subjektov; 
o úroveň a štruktúru poplatkov za určenie 
a monitorovanie notifikovaných subjektov; 
o verejne prístupné informácie v súvislosti 
so štúdiami klinického výkonu; o prijatie 
preventívnych opatrení na ochranu zdravia 
na úrovni EÚ; a o úlohy a kritériá pre 
referenčné laboratóriá Európskej únie 
a o úroveň a štruktúru poplatkov za nimi 
vydávané vedecké stanoviská. Podstatné 
časti tohto nariadenia, ako napríklad 
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o informácie predkladané pri registrácii 
zdravotníckych pomôcok a určitých 
hospodárskych subjektov; o úroveň 
a štruktúru poplatkov za určenie 
a monitorovanie notifikovaných subjektov; 
o verejne prístupné informácie v súvislosti 
s klinickými skúšaniami pomôcok; 
o prijatie preventívnych opatrení na 
ochranu zdravia na úrovni EÚ; a o úlohy 
a kritériá pre referenčné laboratóriá 
Európskej únie a o úroveň a štruktúru 
poplatkov za nimi vydávané vedecké 
stanoviská. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov v danej problematike. Pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
paralelné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

všeobecné požiadavky na bezpečnosť a 
výkon, prvky, ktoré sa majú riešiť v 
technickej dokumentácii, minimálny obsah 
vyhlásenia o zhode EÚ, meniace alebo 
doplnkové postupy posudzovania zhody, 
by sa však mali meniť len prostredníctvom 
bežného legislatívneho postupu. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila náležité 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov 
v danej problematike. Pri príprave a 
vypracúvaní delegovaných aktov by mala 
Komisia zabezpečiť paralelné, včasné a 
náležité postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu a 
Rade.

Or. en

Odôvodnenie

Spomínané časti sú základným prvkom právnych predpisov, a preto sa v súlade s článkom 290 
zmluvy nemožno upravovať pomocou delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh 93
Toine Manders

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(67) 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 

(67) 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 
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zdravotníckej pomôcke prezentujúcej 
riziko alebo predbežné opatrenie na 
ochranu zdravia sú alebo nie sú 
odôvodnené; a súvisiacich s prijatím 
opatrenia Únie proti zdravotníckej 
pomôcke prezentujúcej riziko, vyžadujú 
závažné naliehavé dôvody.

zdravotníckej pomôcke prezentujúcej 
riziko alebo predbežné opatrenie na 
ochranu zdravia sú alebo nie sú 
odôvodnené; a súvisiacich s prijatím 
opatrenia Únie proti zdravotníckej 
pomôcke prezentujúcej riziko, vyžadujú 
závažné naliehavé dôvody. Takéto 
odôvodnenie by sa malo v primeranom 
čase posúdiť, aby sa zaistila vhodnosť 
týchto vykonávacích aktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Antonija Parvanovová

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak pomôcka pri uvádzaní na trh alebo pri 
používaní v súlade s návodom na použitie 
od výrobcu obsahuje ako svoju integrálnu 
súčasť látku, ktorá by sa pri samostatnom 
používaní pokladala za liek v zmysle 
vymedzenia pojmov v článku 1 ods. 2 
smernice 2001/83/ES vrátane liekov 
vyrobených z ľudskej krvi alebo ľudskej 
plazmy, ako sa vymedzuje v článku 1 ods. 
10 uvedenej smernice, s účinkom
podružným účinku pomôcky, táto pomôcka 
sa posudzuje a povoľuje v súlade s týmto 
nariadením.

Ak pomôcka pri uvádzaní na trh alebo pri 
používaní v súlade s návodom na použitie 
od výrobcu obsahuje ako svoju integrálnu 
súčasť látku, ktorá by sa pri samostatnom 
používaní pokladala za liek v zmysle 
vymedzenia pojmov v článku 1 ods. 2 
smernice 2001/83/ES vrátane liekov 
vyrobených z ľudskej krvi alebo ľudskej 
plazmy, ako sa vymedzuje v článku 1 
ods. 10 uvedenej smernice, s účinkom 
podružným účinku pomôcky, táto pomôcka 
sa posudzuje a povoľuje v súlade s týmto 
nariadením na základe konzultácie 
s národnou agentúrou pre lieky alebo 
s Európskou agentúrou pre lieky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Antonija Parvanovová

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 1 – zarážka 5 – odsek 1



PE510.666v02-00 8/75 AM\936505SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a ktorého hlavný zamýšľaný účinok sa
nedosahuje farmakologickými, 
imunologickými ani metabolickými 
prostriedkami pôsobiacimi v ľudskom tele 
alebo na ňom, fungovanie ktorého však 
môže byť týmito prostriedkami 
napomáhané.

a ktorého účel sa nedosahuje 
farmakologickými, imunologickými ani 
metabolickými prostriedkami pôsobiacimi 
v ľudskom tele alebo na ňom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 1 – zarážka 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Implantovateľné alebo iné invazívne 
výrobky určené na používanie ľuďmi, 
ktoré sú vymenované v prílohe XV, sa 
pokladajú za zdravotnícke pomôcky bez 
ohľadu na to, či sú alebo nie sú výrobcom 
určené na používanie na zdravotný účel;

Implantovateľné alebo iné invazívne 
výrobky, ako aj produkty využívajúce 
vonkajšie fyzikálne činitele určené na 
používanie ľuďmi, ktoré sú vymenované 
v prílohe XV, sa pokladajú za zdravotnícke 
pomôcky bez ohľadu na to, či sú alebo nie 
sú výrobcom určené na používanie na 
zdravotný účel;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 97
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 1 – zarážka 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Implantovateľné alebo iné invazívne 
výrobky určené na používanie ľuďmi, 
ktoré sú vymenované v prílohe XV, sa 
pokladajú za zdravotnícke pomôcky bez 

Implantovateľné alebo iné invazívne 
výrobky určené na používanie ľuďmi, 
ktoré sú vymenované v neúplnom znení 
v prílohe XV, sa pokladajú za zdravotnícke 
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ohľadu na to, či sú alebo nie sú výrobcom 
určené na používanie na zdravotný účel;

pomôcky na účely tohto nariadenia bez 
ohľadu na to, či sú alebo nie sú výrobcom 
určené na používanie na zdravotný účel;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 98
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „aktívna pomôcka“ je akákoľvek 
pomôcka, ktorej prevádzka závisí od zdroja 
elektrickej energie alebo od akéhokoľvek 
zdroja energie inej od energie 
produkovanej priamo zemskou 
príťažlivosťou a ktorá pôsobí zmenou 
hustoty tejto energie alebo jej premenou. 
Pomôcky určené na prenos energie, látok 
alebo iných prvkov medzi aktívnou 
pomôckou a pacientom, bez akejkoľvek 
významnej zmeny, sa nepokladajú za 
aktívne pomôcky.

(4) „aktívna pomôcka“ je akákoľvek 
pomôcka, ktorej prevádzka závisí od zdroja 
elektrickej energie alebo od akéhokoľvek 
zdroja energie inej od energie 
produkovanej priamo ľudským telom 
alebo zemskou príťažlivosťou a ktorá 
pôsobí zmenou hustoty tejto energie alebo 
jej premenou. Pomôcky určené na prenos 
energie, látok alebo iných prvkov medzi 
aktívnou pomôckou a pacientom, bez 
akejkoľvek významnej zmeny, sa 
nepokladajú za aktívne pomôcky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Samostatný softvér sa pokladá za aktívnu 
pomôcku;

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Dôvody sú systémové. Presun vety „Samostatný softvér sa pokladá za aktívnu 
pomôcku;“ z článku 2 ods. 1 bod 4 do prílohy VII pravidla 9.

Pozmeňujúci návrh 100
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 5 – zarážka 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

klinickým zákrokom a má zostať na mieste 
po zákroku.

klinickým zákrokom a má zostať na mieste 
po zákroku, pokiaľ sa produkt nevkladá 
do zubov.

Or. de

Odôvodnenie

Zubné výplňové materiály sú bežnými materiálmi používanými denne u tisícov ľudí bez toho, 
aby spôsobovali zdravotné problémy. Preto by nemali podliehať postupu schvaľovania pre 
vysokorizikové produkty, keďže zubné výplňové materiály a takéto produkty sa objektívne 
z hľadiska rizika značne odlišujú.

Pozmeňujúci návrh 101
Andreas Schwab

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) „bezpečnosť“ znamená 
neexistenciu neprípustných rizík pre 
pacienta alebo používateľov alebo 
vyhnutie sa týmto rizikám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Antonija Parvanovová
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) „klinické hodnotenie“ je posúdenie 
a analýza klinických údajov týkajúcich sa 
pomôcky s cieľom overiť bezpečnosť
a výkon pomôcky pri jej používaní na účel 
určený výrobcom;

(32) „klinické hodnotenie“ je posúdenie 
a analýza klinických údajov týkajúcich sa 
pomôcky s cieľom overiť bezpečnosť, 
výkon a účinnosť pomôcky pri jej 
používaní na účel určený výrobcom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
António Fernando Correia de Campos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 36 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– uverejnené a/alebo neuverejnené správy 
o ďalších skúsenostiach z klinickej praxe 
buď s príslušnou pomôckou, alebo 
s podobnou pomôckou, ktorej 
rovnocennosť s príslušnou pomôckou 
možno preukázať;

– uverejnené správy o ďalších 
skúsenostiach z klinickej praxe buď 
s príslušnou pomôckou, alebo s podobnou 
pomôckou, ktorej rovnocennosť s 
príslušnou pomôckou možno preukázať;
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Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodu transparentnosti. Dobrá kvalita klinických údajov je rozhodujúca pre primerané 
posúdenie bezpečnosti a výkonu zdravotníckej pomôcky.

Pozmeňujúci návrh 105
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 36a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) „výkon“ znamená schopnosť 
pomôcky priniesť účinok zamýšľaný 
výrobcom v súvislosti indikáciou vrátane 
dosiahnutia technickej spôsobilosti a 
splnenia klinických tvrdení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Antonija Parvanovová

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) „zadávateľ“ je jednotlivec, 
spoločnosť, inštitúcia alebo organizácia, 
ktorá preberá zodpovednosť za začatie a 
riadenie klinického skúšania pomôcky;

(37) „zadávateľ“ je jednotlivec, 
spoločnosť, inštitúcia alebo organizácia, 
ktorá preberá zodpovednosť za začatie, 
riadenie a financovanie klinického 
skúšania pomôcky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Andreas Schwab
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – bod 40 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Antonija Parvanovová

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu určí regulačný štatút 
hraničiacich produktov na základe 
stanoviska multidisciplinárnej skupiny 
odborníkov EÚ, ktorá pozostáva 
z odborníkov v oblasti zdravotníckych 
pomôcok, diagnostických zdravotníckych 
pomôcok in vitro, liekov, ľudských tkanív 
a buniek, kozmetiky, biocídov a potravín.
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Antonija Parvanovová

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2a (nový)



PE510.666v02-00 14/75 AM\936505SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V prípade produktov alebo skupiny 
produktov tvorených látkami alebo 
kombináciou látok, ktoré majú vniknúť 
do tela, či už telesnými otvormi, alebo cez 
pokožku, a ktoré multidisciplinárna 
skupina odborníkov považuje za 
zdravotnícke pomôcky, Komisia 
prostredníctvom vykonávacích aktov určí 
triedu rizika na základe skutočných rizík a 
platných vedeckých dôkazov. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 88 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 89, 
ktorými sa menia a dopĺňajú všeobecné 
požiadavky na bezpečnosť a výkon 
vymedzené v prílohe I vrátane 
požadovaných informácií dodávaných 
výrobcom, a to so zreteľom na technický 
pokrok a zohľadňujúc zamýšľaných 
používateľov alebo pacientov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Všeobecná bezpečnosť a požiadavky na výkonnosť sú dôležitými prvkami právnych predpisov, 
a preto ich v súlade s článkom 290 zmluvy nemožno upravovať pomocou delegovaného aktu.
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Pozmeňujúci návrh 111
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 89, 
ktorými sa menia a dopĺňajú všeobecné 
požiadavky na bezpečnosť a výkon 
vymedzené v prílohe I vrátane 
požadovaných informácií dodávaných 
výrobcom, a to so zreteľom na technický 
pokrok a zohľadňujúc zamýšľaných 
používateľov alebo pacientov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 89 delegované akty, 
ktorými sa menia alebo dopĺňajú prvky 
požadované v technickej dokumentácii 
vymedzenej v prílohe II, a to so zreteľom 
na technický pokrok.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Všeobecná bezpečnosť a požiadavky na výkonnosť sú dôležitými prvkami právnych predpisov, 
a preto ich v súlade s článkom 290 zmluvy nemožno upravovať pomocou delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh 113
Ashley Fox
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 89 delegované akty, 
ktorými sa menia alebo dopĺňajú prvky 
požadované v technickej dokumentácii 
vymedzenej v prílohe II, a to so zreteľom 
na technický pokrok.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
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, iných ako pomôcok 
na mieru, zriadia a aktualizujú 
systematický postup zhromažďovania a 
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 klinického 
sledovania po uvedení na trh v súlade 

Primerane rizikovej triede a typu pomôcky, 
výrobcovia pomôcok, iných ako pomôcok 
na mieru, zriadia a aktualizujú 
systematický postup zhromažďovania a 
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 podľa 
článku 62 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 
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s časťou B prílohy XIII. Ak klinické 
sledovanie po uvedení na trh nie je 
pokladané za potrebné, táto skutočnosť sa 
riadne odôvodní a zdokumentuje v pláne 
trhového dohľadu.

trhového dohľadu je plán klinického 
sledovania po uvedení na trh v súlade 
s časťou B prílohy XIII.

Ak klinické sledovanie po uvedení na trh 
nie je pokladané za potrebné, táto 
skutočnosť sa riadne odôvodní a 
zdokumentuje v pláne trhového dohľadu
a na základe schválenia príslušného 
orgánu.

Druhý pododsek neplatí pre zdravotnícke 
pomôcky triedy III.

Or. en

Odôvodnenie

Všetci výrobcovia pomôcok triedy III uvádzaných na trh by mali oznámiť nehody do 
elektronického systému, aby sa zlepšil dohľad nad zdravotníckymi pomôckami. V prípade 
pomôcok, ktoré podporujú alebo udržiavajú život, je to nevyhnutné v záujme včasného 
odhaľovania nepriaznivých účinkov a chýb pomôcky ešte pred tým, než sa tieto začnú vo 
veľkom používať u pacientov. Centralizované vykazovanie je dôležité aj z hľadiska posilnenia 
automatizovaných systémov dohľadu nad klinickými skúsenosťami, zhromažďovania 
potrebných údajov usmerňujúcich starostlivosť o pacienta, ako aj porovnávania nových 
pomôcok s etablovanými produktmi.

Pozmeňujúci návrh 115
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 sprístupnením pomôcky na trhu po 
prvýkrát distribútori overia, či sú splnené 
tieto požiadavky:

Or. de

Odôvodnenie

V rámci dodávateľského reťazca za bezpečnosť produktu zodpovedajú distribútori. Mimo 
neho zodpovednosť za bezpečnosť produktu a za úplnosť dokumentácie znášajú výrobca alebo 
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dovozca. 

Pozmeňujúci návrh 116
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) ak výrobca alebo dovozca nemá k 
dispozícii vyhlásenie o zhode, výrobok je 
dodávaný spolu s informáciami 
dodávanými výrobcom v súlade s článkom 
8 ods. 7;

Or. de

Odôvodnenie

V rámci dodávateľského reťazca za bezpečnosť produktu zodpovedajú distribútori. Mimo 
neho zodpovednosť za bezpečnosť produktu a za úplnosť dokumentácie znášajú výrobca alebo 
dovozca. 

Pozmeňujúci návrh 117
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 24 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

V rámci dodávateľského reťazca za bezpečnosť produktu zodpovedajú distribútori. Mimo 
neho zodpovednosť za bezpečnosť produktu a za úplnosť dokumentácie znášajú výrobca alebo 
dovozca. 
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Pozmeňujúci návrh 118
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 a v rámci svojej príslušnej 
oblasti činnosti 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

Treba odlišovať rôznych účastníkov v dodávateľskom reťazci.

Pozmeňujúci návrh 119
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov vypracuje praktické 
usmernenia a normy EÚ s cieľom zaistiť 
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bezpečné opätovné spracovanie 
zdravotníckych pomôcok na jedno 
použitie, pri ktorom sa zaručí minimálne 
taká úroveň bezpečnosti a výkonu ako pri 
pôvodnej pomôcke. Pri tom Komisia zaistí, 
aby boli takéto normy v súlade s 
najnovšími vedeckými dôkazmi, 
príslušnými normami ISO a ostatnými 
medzinárodnými technickými normami 
prijatými uznávanými medzinárodnými 
normalizačnými organizáciami za 
predpokladu, že zaručujú prinajmenšom 
takú úroveň bezpečnosti a výkonu ako 
normy ISO.
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 88 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Antonija Parvanovová

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov a v spolupráci s 
medzinárodným regulačným fórom pre 
zdravotnícke pomôcky a medzinárodnými 
normalizačnými orgánmi vymedzí jasnú 
skupinu noriem vysokej kvality a 
bezpečnosti platných pre opätovné 
spracovanie pomôcok na jedno použitie 
vrátane špecifických požiadaviek na 
výrobcov repasovaných pomôcok.
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 88 ods. 3.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 121
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobca implantovateľnej pomôcky 
poskytuje spolu s pomôckou kartu 
implantátu, ktorá je k dispozícii
konkrétnemu pacientovi, ktorému bola
pomôcka voperovaná.

1. Výrobca implantovateľnej a sterilne 
zabalenej pomôcky vopred sprístupní 
zdravotníckemu pracovníkovi alebo 
v prípade potreby konkrétnemu pacientovi, 
ktorému sa má pomôcka voperovať, 
informácie, ktoré má obsahovať 
implantátový pas alebo karta implantátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvý pododsek odseku 1 sa nevzťahuje na 
zubný výplňový materiál, svorky ani šijací 
materiál. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 123
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Od tejto povinnosti sú oslobodené tieto 
implantáty: šijací materiál, svorky, zubné 
implantáty, skrutky, doštičky a doplnky 
ortopedických implantátov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov pravidelne aktualizuje zoznam 
implantovateľných pomôcok, ktoré 
nemusia spĺňať túto povinnosť. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným 
v článku 88 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Antonija Parvanovová

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) krátky opis znakov pomôcky vrátane 
použitých materiálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Antonija Parvanovová

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) potenciálne nepriaznivé udalosti, ktoré 
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môžu nastať, na základe údajov 
z klinického hodnotenia a skúšania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Antonija Parvanovová

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty môžu zaviesť 
vnútroštátne ustanovenia vyžadujúce, aby 
karta implantátu obsahovala aj 
informácie o opatreniach v rámci 
nadväzujúcej starostlivosti po operácii 
a aby bola podpísaná pacientom aj 
chirurgom zodpovedným za operáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 17 – 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 
do toho úradného jazyka alebo tých
úradných jazykov Únie, ktoré sú 
požadované v členskom štáte, kde sa 
pomôcka sprístupňuje.

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. Vydáva sa je 
v jednom z úradných jazykov Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 129
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 17 – 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 
do toho úradného jazyka alebo tých
úradných jazykov Únie, ktoré sú 
požadované v členskom štáte, kde sa 
pomôcka sprístupňuje.

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. Sprístupní sa
v jednom z úradných jazykov Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Prekladanie vyhlásení EÚ do viacerých jazykov je náročné a považuje sa za zbytočné.

Pozmeňujúci návrh 130
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 89 delegované akty, 
ktorými sa mení alebo dopĺňa povinný 
obsah vyhlásenia o zhode EÚ vymedzený 
v prílohe III, a to so zreteľom na 
technický pokrok.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Vyhlásenie o zhode ako hlavný prostriedok preukázania súladu s právnymi predpismi je 
dôležitým prvkom právnych predpisov, a preto ho v súlade s článkom 290 zmluvy nemožno 
upravovať pomocou delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh 131
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá sprístupňuje na trhu tovar 
určený konkrétne na to, aby nahradil 
identickú alebo podobnú časť alebo 
komponent chybnej alebo opotrebovanej 
pomôcky s cieľom zachovať alebo obnoviť 
funkčnosť tejto pomôcky bez významnej
zmeny jej výkonu či bezpečnostných 
charakteristík, zabezpečí, aby tento tovar 
neovplyvňoval negatívnym spôsobom 
parametre bezpečnosti alebo výkonu 
pomôcky. Príslušné odôvodňujúce dôkazy 
sa uchovajú na poskytnutie príslušným 
orgánom členských štátov.

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá sprístupňuje na trhu tovar 
určený konkrétne na to, aby nahradil 
identickú alebo podobnú časť alebo 
komponent chybnej alebo opotrebovanej 
pomôcky s cieľom zachovať alebo obnoviť 
funkčnosť tejto pomôcky bez zmeny jej 
výkonu či bezpečnostných charakteristík, 
zabezpečí, aby tento tovar neovplyvňoval 
negatívnym spôsobom parametre 
bezpečnosti alebo výkonu pomôcky. 
Príslušné odôvodňujúce dôkazy sa 
uchovajú na poskytnutie príslušným 
orgánom členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá sprístupňuje na trhu tovar 
určený konkrétne na to, aby nahradil 
identickú alebo podobnú časť alebo 
komponent chybnej alebo opotrebovanej 

1. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá sprístupňuje na trhu tovar 
určený konkrétne na to, aby nahradil 
identickú alebo podobnú časť alebo 
komponent chybnej alebo opotrebovanej 
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pomôcky s cieľom zachovať alebo obnoviť 
funkčnosť tejto pomôcky bez významnej 
zmeny jej výkonu či bezpečnostných 
charakteristík, zabezpečí, aby tento tovar 
neovplyvňoval negatívnym spôsobom 
parametre bezpečnosti alebo výkonu 
pomôcky. Príslušné odôvodňujúce dôkazy 
sa uchovajú na poskytnutie príslušným 
orgánom členských štátov.

pomôcky s cieľom zachovať alebo obnoviť 
funkčnosť tejto pomôcky bez významnej 
zmeny jej výkonu či bezpečnostných 
charakteristík, zabezpečí, aby tento tovar 
neovplyvňoval negatívnym spôsobom 
parametre bezpečnosti alebo výkonu 
pomôcky. V prípade zariadení 
pozostávajúcich z viac ako jednej 
implantovateľnej súčasti treba tiež zaistiť, 
aby sa článok nevzťahoval na náhradu 
celej pomôcky v dôsledku nekompatibility 
s funkčnou časťou pomôcky. Príslušné 
odôvodňujúce dôkazy sa uchovajú na 
poskytnutie príslušným orgánom členských 
štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Tovar, ktorý je určený konkrétne na to, 
aby nahradil časť alebo komponent 
pomôcky, ktorý však významne mení 
parametre bezpečnosti alebo výkonu 
pomôcky, sa pokladá za pomôcku.

2. Tovar, ktorý je určený konkrétne na to, 
aby nahradil časť alebo komponent 
pomôcky, ktorý však mení parametre 
bezpečnosti alebo výkonu pomôcky, sa 
pokladá za pomôcku a musí spĺňať 
požiadavky stanovené v tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 21a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Každá fyzická alebo právnická osoba, 
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ktorá renovuje pomôcku podľa 
ustanovení oficiálne stanovených 
výrobcom pomôcky, zaistí, že obnova 
nebude mať nepriaznivý vplyv na 
bezpečnosť a výkon.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 21b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá renovuje pomôcku s cieľom 
jej ďalšieho použitia v Únii, pričom 
chýbajú ustanovenia formálne stanovené 
výrobcom pomôcky alebo na takéto 
ustanovenia neberie ohľad alebo ich 
porušuje, sa považuje za výrobcu 
repasovanej pomôcky a preberá 
povinnosti vzťahujúce sa na výrobcov 
stanovené v tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Aktualizuje sa na základe výsledkov 
v hodnotiacej správe o klinickom 
sledovaní po uvedení na trh podľa 
oddielu 3 časti B prílohy XIII.

Or. en



PE510.666v02-00 28/75 AM\936505SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 137
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 8 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) oprávnený záujem chrániť citlivé 
obchodné informácie;

b) oprávnený záujem chrániť citlivé 
obchodné informácie za predpokladu, že to 
nie je v rozpore s ochranou verejného 
zdravia;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 138
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 8 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) kompatibilitu s ostatnými systémami 
vysledovateľnosti používanými 
zainteresovanými stranami v oblasti 
zdravotníckych pomôcok. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 139
Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 8 – písmeno eb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) kompatibilitu so systémami 
identifikácie zdravotníckych pomôcok, 
ktoré sú už na trhu.
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Or. de

Odôvodnenie

V záujme bezproblémového fungovania procesu je dôležité, aby boli systémy 
vysledovateľnosti technicky kompatibilné.

Pozmeňujúci návrh 140
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
zriadi a riadi elektronický systém určený 
na zhromažďovanie a spracúvanie 
informácií, ktoré sú potrebné a vhodné na 
účel identifikácie pomôcky, výrobcu a,
v uplatniteľnom prípade, aj 
splnomocneného zástupcu a dovozcu. 
Podrobnosti týkajúce sa informácií, ktoré 
majú poskytovať hospodárske subjekty, sú 
vymedzené v časti A prílohy V.

1. Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
zriadi a riadi elektronický systém určený 
na zhromažďovanie a spracúvanie 
informácií, ktoré sú potrebné a vhodné na 
účel identifikácie pomôcky, výrobcu a 
v uplatniteľnom prípade aj 
splnomocneného zástupcu a dovozcu. 
Podrobnosti týkajúce sa informácií, ktoré 
majú poskytovať hospodárske subjekty, sú 
vymedzené v časti A prílohy V. Komisia 
rozhodne o jednom spoločnom jazyku ako 
všeobecne záväznom jazyku registrácie. 

Or. en

Odôvodnenie

Zdá sa byť vhodné zaviesť jeden záväzný jazyk pre registrácie.

Pozmeňujúci návrh 141
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Predtým, ako sa pomôcka, iná ako 
pomôcka na mieru alebo skúšaná pomôcka, 
uvedie na trh, výrobca alebo jeho 

2. Predtým, ako sa pomôcka, iná ako 
pomôcka na mieru alebo skúšaná pomôcka, 
uvedie na trh, výrobca alebo jeho 
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splnomocnený zástupca vložia do 
elektronického systému informácie 
uvedené v odseku 1.

splnomocnený zástupca vložia do 
elektronického systému informácie 
uvedené v odseku 1. Zaistí sa, aby okrem 
európskej registrácie neboli potrebné 
žiadne národné registrácie v jednotlivých 
členských štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zaistiť, aby sa okrem európskej registrácie nepožadovali žiadne národné 
registrácie v jednotlivých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 142
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. V prípade pomôcok zaradených do 
triedy III a implantovateľných pomôcok, 
iných ako pomôcok na mieru a skúšaných 
pomôcok, výrobca vypracuje súhrn 
parametrov bezpečnosti a klinického 
výkonu. Súhrn je napísaný spôsobom 
zrozumiteľným zamýšľanému 
používateľovi. Tento súhrn sa doplní 
skupinou údajov zhromaždených počas 
klinického skúšania a počas 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 42, a tento 
subjekt ju schvaľuje.

Or. en

Odôvodnenie

Verejnosti by sa prostredníctvom databanky Eudamed mala sprístupniť súhrnná správa 
v používateľsky vhodnom formáte spoločne s kompletnou skupinou klinických údajov na účely 
analýzy zo strany nezávislých klinických výskumníkov alebo zdravotníckych pracovníkov.
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Pozmeňujúci návrh 143
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

7. Členské štáty 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 tejto výmeny 
informácií a na základe najlepších 
postupov v členských štátoch Komisia do 
2 rokov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia vymedzí usmernenia týkajúce 
sa postupov hodnotenia, určovania a 
informovania orgánov posudzovania 
zhody a postupov monitorovania 
notifikovaných subjektov, ktoré majú 
vykonávať príslušné vnútroštátne orgány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 89 delegované akty, 
ktorými sa menia a/alebo dopĺňajú 
minimálne požiadavky stanovené 
v prílohe VI vzhľadom na technický 
pokrok a na minimálne požiadavky 
potrebné na posudzovanie špecifických 
pomôcok alebo kategórií či skupín 
pomôcok.

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Subdodávateľské zmluvy sa 
obmedzujú len na osobitné úlohy spojené 
s posudzovaním zhody a potreba riešiť 
takéto úlohy subdodávateľsky sa musí 
vnútroštátnemu orgánu náležite 
odôvodniť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Všetky pobočky orgánu posudzovania 
zhody žiadajúceho o notifikáciu, ktoré sú 
zapojené do procesu posudzovania zhody, 
najmä tie, ktoré sa nachádzajú v tretích 
krajinách, podliehajú uplatňovaniu 
mechanizmu notifikácie a jeho 
posudzovaniu podľa článku 32.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 147
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Členské štáty môžu úradne informovať
len tie orgány posudzovania zhody, ktoré 
spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe VI 
a ktoré úspešne prešli úvodným 
posudzovaním vykonaným spoločnou 
skupinou pre posudzovanie podľa článku 
32 ods. 3 a ktoré získali pozitívne 
odporúčanie od Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky podľa článku 44a.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

8. Ak členský štát alebo Komisia vznesú 
námietky v súlade s odsekom 7, Komisia
informuje Koordinačnú skupinu pre 
zdravotnícke pomôcky do 5 dní od 
uplynutia lehoty uvedenej v odseku 7. Po 
konzultácii so zúčastnenými stranami 
poskytne Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky svoje stanovisko, 
najneskôr do 40 dní po tom, ako bola 
informovaná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Ashley Fox
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Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Ak nie je v súlade s odsekom 7 vznesená 
námietka, alebo ak Koordinačná skupina 
pre zdravotnícke pomôcky alebo Komisia, 
s ktorými v súlade s odsekom 8 prebehli 
konzultácie, vyjadria stanovisko, že 
oznámenie sa môže úplne alebo čiastočne
prijať, Komisia notifikáciu náležitým 
spôsobom uverejňuje.

9. Ak nie je v súlade s odsekom 7 vznesená 
námietka alebo ak Koordinačná skupina 
pre zdravotnícke pomôcky, s ktorou v 
súlade s odsekom 8 prebehli konzultácie, 
vyjadrí stanovisko, že oznámenie sa môže 
úplne prijať, Komisia notifikáciu náležitým 
spôsobom uverejňuje.

Ak Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky, s ktorou sa konzultovalo v 
súlade s odsekom 8, vznesie vo svojom 
stanovisku námietku, notifikujúci členský 
štát poskytne k stanovisku Koordinačnej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky do 
28 dní od jej prijatia písomnú reakciu. 
V reakcii sa zaoberá námietkami 
vznesenými v návrhu vrátane krokov, 
ktoré plánuje notifikujúci členský štát 
prijať na ich vyriešenie.
Komisia zverejní notifikáciu spolu so 
súhrnom stanoviska Koordinačnej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky a 
reakciou členského štátu okamžite po 
prijatí reakcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Tri roky po notifikovaní notifikovaného 
subjektu a potom každé tri roky vykonáva 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty členského štátu, 
v ktorom je subjekt usadený, a spoločná 

4. Dva roky po notifikovaní notifikovaného 
subjektu a potom každé dva roky vykonáva 
vnútroštátny orgán zodpovedný za 
notifikované subjekty členského štátu, 
v ktorom je subjekt usadený, a spoločná 
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skupina pre posudzovanie, ustanovená v 
súlade s postupom opísaným v článku 32 
ods. 3 a 4, posúdenie, na základe ktorého 
sa zistí, či notifikovaný subjekt naďalej 
spĺňa požiadavky stanovené v prílohe VI. 
Na žiadosť Komisie alebo členského štátu 
môže Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky iniciovať postup 
posudzovania opísaný v tomto odseku 
kedykoľvek, keď vznikne opodstatnená 
obava súvisiaca s trvalým plnením 
požiadaviek stanovených v prílohe VI zo 
strany notifikovaného subjektu.

skupina pre posudzovanie, ustanovená v 
súlade s postupom opísaným v článku 32 
ods. 3 a 4, posúdenie, na základe ktorého 
sa zistí, či notifikovaný subjekt naďalej 
spĺňa požiadavky stanovené v prílohe VI. 
Na žiadosť Komisie alebo členského štátu 
môže Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky iniciovať postup 
posudzovania opísaný v tomto odseku 
kedykoľvek, keď vznikne opodstatnená 
obava súvisiaca s trvalým plnením 
požiadaviek stanovených v prílohe VI zo 
strany notifikovaného subjektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 37 – 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 
zo strany notifikovaného subjektu 
stanovených v prílohe VI alebo povinností, 
ktoré sa naň vzťahujú. Prešetrenie môže 
začať aj z vlastnej iniciatívy.

1. Komisia prešetrí všetky prípady, kedy 
bola upozornená na to, že existujú obavy 
v súvislosti s trvalým plnením požiadaviek 
zo strany notifikovaného subjektu 
stanovených v prílohe VI alebo povinností, 
ktoré sa naň vzťahujú. Prešetrenie môže 
začať aj z vlastnej iniciatívy vrátane 
neohlásených inšpekcií notifikovaného 
subjektu spoločnou skupinou pre 
posudzovanie, ktorej zloženie je v súlade 
s podmienkami stanovenými v článku 32 
ods. 3.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 152
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Aspoň 14 dní pred prijatím akéhokoľvek 
rozhodnutia príslušný orgán úradne 
oznamuje Koordinačnej skupine pre 
zdravotnícke pomôcky a Komisii svoje 
plánované rozhodnutie.

Aspoň 14 dní pred prijatím akéhokoľvek 
rozhodnutia príslušný orgán úradne 
oznamuje Koordinačnej skupine pre 
zdravotnícke pomôcky a Komisii svoje 
plánované rozhodnutie. Konečné 
rozhodnutie sa zverejní v databanke 
Eudamed.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže na žiadosť členského 
štátu alebo z vlastnej iniciatívy 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodnúť o uplatňovaní kritérií 
klasifikácie stanovených v prílohe VII na 
danú pomôcku alebo kategóriu či skupinu 
pomôcok s cieľom stanoviť ich 
klasifikáciu.

3. Komisia môže na žiadosť členského 
štátu alebo z vlastnej iniciatívy 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodnúť o uplatňovaní kritérií 
klasifikácie stanovených v prílohe VII na 
danú pomôcku alebo kategóriu či skupinu 
pomôcok s cieľom stanoviť ich 
klasifikáciu. Takéto rozhodnutie by sa 
malo prijať najmä s cieľom vyriešiť 
rozdielne rozhodnutia členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Vzhľadom na technický pokrok 
a všetky informácie, ktoré sa sprístupňujú 

vypúšťa sa
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v priebehu činností spojených s 
vigilanciou a dohľadom nad trhom 
opísaných v článkoch 61 až 75, je Komisia 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 89, pokiaľ ide o:
a) rozhodovanie o tom, či by pomôcka 
alebo kategória či skupina pomôcok mala 
byť odchylne od kritérií klasifikácie 
stanovených v prílohe VII klasifikovaná v 
inej triede;
b) zmenu a/alebo doplnenie kritérií 
klasifikácie stanovených v prílohe VII.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 10 – 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 týchto aspektov:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. Neohlásené inšpekcie sa z hľadiska 
ich charakteru a rozsahu môžu považovať 
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za pravidelné inšpekcie, pričom sa tak 
vykompenzujú náklady hospodárskych 
subjektov vyplývajúce z neohlásených 
inšpekcií, a to za predpokladu, že sa počas 
neohlásených inšpekcií nezistia žiadne 
závažné nezhody. Pri objednávaní 
neohlásených inšpekcií a ich vykonávaní 
sa musí stále zohľadňovať zásada 
proporcionality s náležitým ohľadom 
najmä na rizikový potenciál každého 
individuálneho produktu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 157
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Vzhľadom na technický pokrok a 
akékoľvek informácie, ktoré sa 
sprístupnia v priebehu určovania alebo 
monitorovania notifikovaných subjektov 
podľa článkov 28 až 40, alebo na činnosti 
spojené s vigilanciou a dohľadom nad 
trhom opísané v článkoch 61 až 75, je 
Komisia splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 89, 
ktorými sa menia a/alebo dopĺňajú 
postupy posudzovania zhody stanovené v 
prílohách VIII až XI.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Opis postupov posudzovania zhody predstavuje zásadný prvok právnych predpisov, a preto sa 
v súlade s článkom 290 zmluvy nemôže upravovať pomocou delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh 158
Ashley Fox
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Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Vzhľadom na technický pokrok a 
akékoľvek informácie, ktoré sa 
sprístupnia v priebehu určovania alebo 
monitorovania notifikovaných subjektov 
podľa článkov 28 až 40, alebo na činnosti 
spojené s vigilanciou a dohľadom nad 
trhom opísané v článkoch 61 až 75, je 
Komisia splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 89, 
ktorými sa menia a/alebo dopĺňajú 
postupy posudzovania zhody stanovené v 
prílohách VIII až XI.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 44 vypúšťa sa
Mechanizmus kontroly určitých posúdení 

zhody

1. Notifikované subjekty úradne 
oznamujú Komisii žiadosti o posúdenie 
zhody pomôcok klasifikovaných v triede 
III s výnimkou žiadostí o doplnenie alebo 
obnovenie existujúcich certifikátov. K 
oznámeniu je priložený návrh návodu na 
použitie uvedený v oddiele 19.3 prílohy I a 
návrh súhrnu parametrov bezpečnosti 
a klinického výkonu uvedený v článku 26. 
Notifikovaný subjekt vo svojom oznámení 
uvádza predpokladaný dátum, do ktorého 
by sa posúdenie zhody malo vykonať. 
Komisia bezodkladne zašle oznámenie a 
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sprievodnú dokumentáciu Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky. 

2. Do 28 dní od doručenia informácií 
uvedených v odseku 1 môže Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky 
požiadať notifikovaný subjekt, aby 
predložil súhrn predbežného posúdenia 
zhody pred vydaním certifikátu. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky rozhoduje na základe návrhu 
ktoréhokoľvek svojho člena alebo 
Komisie o takejto žiadosti v súlade s 
postupom stanoveným v článku 78 ods. 4. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky vo svojej žiadosti uvádza vedecky 
podložené zdravotné odôvodnenie výberu 
konkrétneho spisu na účely predloženia 
súhrnu predbežného posúdenia zhody. Pri 
výbere konkrétneho spisu na predloženie 
by sa mala riadne zohľadniť zásada 
rovnakého zaobchádzania. 

Do 5 dní od prijatia žiadosti od 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky notifikovaný subjekt o nej 
informuje výrobcu. 

3. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky môže predložiť pripomienky 
k súhrnu predbežného posúdenia zhody 
najneskôr 60 dní po predložení tohto 
súhrnu. Počas tejto lehoty a najneskôr 30 
dní po predložení môže Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky 
požiadať o predloženie dodatočných 
informácií, ktoré sú na základe vedecky 
podloženého odôvodnenia potrebné na 
analýzu predbežného posúdenia zhody 
notifikovaným subjektom. Môže zahŕňať 
žiadosť o vzorky alebo návštevu priestorov 
výrobcu na mieste. Do predloženia 
požadovaných dodatočných informácií sa 
pozastavuje obdobie na pripomienkovanie 
uvedené v prvej vete tohto pododseku.
Ďalšími žiadosťami o dodatočné 
informácie od Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky nepozastavujú 
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obdobie na predkladanie pripomienok.

4. Notifikovaný subjekt venuje náležitú 
pozornosť všetkým pripomienkam 
doručeným v súlade s odsekom 3. 
Poskytne Komisii vysvetlenie, akým 
spôsobom boli pripomienky zohľadnené 
vrátane riadneho odôvodnenia, prečo sa 
podľa doručených pripomienok 
nepostupovalo, ako aj svoje konečné 
rozhodnutie týkajúce sa predmetného 
posúdenia zhody. Komisia bezodkladne 
zašle tieto informácie Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky. 

5. Ak sa to pokladá za potrebné 
z hľadiska ochrany bezpečnosti pacienta 
a verejného zdravia, Komisia môže 
prostredníctvom vykonávacích aktov určiť 
špecifické kategórie alebo skupiny 
pomôcok s výnimkou pomôcok triedy III, 
na ktoré sa vo vopred vymedzenom období 
uplatňujú odseky 1 až 4. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 88 ods. 3. 

Opatrenia podľa tohto odseku môžu byť 
odôvodnené len jedným alebo viacerými z
týchto kritérií:

a) novátorstvo pomôcky alebo 
technológie, na ktorej je založená, a jej 
významný klinický vplyv alebo vplyv na 
verejné zdravie;

b) nepriaznivá zmena v profile rizík a 
prínosov špecifickej kategórie alebo 
skupiny pomôcok v dôsledku vedecky 
podložených zdravotných obáv týkajúcich 
sa zložiek alebo zdrojového materiálu 
alebo vplyvov na zdravie v prípade 
zlyhania; 

c) zvýšená miera závažných nehôd 
ohlasovaných v súlade s článkom 61 v 
súvislosti so špecifickou kategóriou alebo 
skupinou pomôcok;
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d) značné rozdiely v posúdeniach zhody 
vykonaných rôznymi notifikovanými 
subjektmi na pomôckach, ktoré sú v 
podstate podobné; 

e) obavy o verejné zdravie súvisiace so 
špecifickou kategóriou alebo skupinou 
pomôcok alebo s technológiou, na ktorej 
sú založené.

6. Komisia urobí súhrn pripomienok 
predložených v súlade s odsekom 3 a 
výsledok postupu posúdenia zhody 
sprístupní verejnosti. Neuverejňuje žiadne 
osobné údaje ani dôverné informácie 
obchodnej povahy.

7. Komisia zavedie technickú 
infraštruktúru na elektronickú výmenu 
údajov medzi notifikovanými subjektmi a 
Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky na účely tohto článku. 

8. Komisia môže prijať prostredníctvom 
vykonávacích aktov modality a aspekty 
postupu týkajúce sa predkladania a 
analýzy súhrnu predbežného posúdenia 
zhody v súlade s odsekmi 2 a 3. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 88 ods. 3. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 44 vypúšťa sa
Mechanizmus kontroly určitých posúdení 

zhody
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1. Notifikované subjekty úradne 
oznamujú Komisii žiadosti o posúdenie 
zhody pomôcok klasifikovaných v triede 
III s výnimkou žiadostí o doplnenie alebo 
obnovenie existujúcich certifikátov. K 
oznámeniu je priložený návrh návodu na 
použitie uvedený v oddiele 19.3 prílohy I a 
návrh súhrnu parametrov bezpečnosti 
a klinického výkonu uvedený v článku 26. 
Notifikovaný subjekt vo svojom oznámení 
uvádza predpokladaný dátum, do ktorého 
by sa posúdenie zhody malo vykonať. 
Komisia bezodkladne zašle oznámenie a 
sprievodnú dokumentáciu Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky. 

2. Do 28 dní od doručenia informácií 
uvedených v odseku 1 môže Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky 
požiadať notifikovaný subjekt, aby 
predložil súhrn predbežného posúdenia 
zhody pred vydaním certifikátu. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky rozhoduje na základe návrhu 
ktoréhokoľvek svojho člena alebo 
Komisie o takejto žiadosti v súlade s 
postupom stanoveným v článku 78 ods. 4. 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky vo svojej žiadosti uvádza vedecky 
podložené zdravotné odôvodnenie výberu 
konkrétneho spisu na účely predloženia 
súhrnu predbežného posúdenia zhody. Pri 
výbere konkrétneho spisu na predloženie 
by sa mala riadne zohľadniť zásada 
rovnakého zaobchádzania. 

Do 5 dní od prijatia žiadosti od 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky notifikovaný subjekt o nej 
informuje výrobcu. 

3. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky môže predložiť pripomienky 
k súhrnu predbežného posúdenia zhody 
najneskôr 60 dní po predložení tohto 
súhrnu. Počas tejto lehoty a najneskôr 30 
dní po predložení môže Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky 
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požiadať o predloženie dodatočných 
informácií, ktoré sú na základe vedecky 
podloženého odôvodnenia potrebné na 
analýzu predbežného posúdenia zhody
notifikovaným subjektom. Môže zahŕňať 
žiadosť o vzorky alebo návštevu priestorov 
výrobcu na mieste. Do predloženia 
požadovaných dodatočných informácií sa 
pozastavuje obdobie na pripomienkovanie 
uvedené v prvej vete tohto pododseku.
Ďalšími žiadosťami o dodatočné 
informácie od Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky nepozastavujú 
obdobie na predkladanie pripomienok.

4. Notifikovaný subjekt venuje náležitú 
pozornosť všetkým pripomienkam 
doručeným v súlade s odsekom 3. 
Poskytne Komisii vysvetlenie, akým 
spôsobom boli pripomienky zohľadnené 
vrátane riadneho odôvodnenia, prečo sa 
podľa doručených pripomienok 
nepostupovalo, ako aj svoje konečné 
rozhodnutie týkajúce sa predmetného 
posúdenia zhody. Komisia bezodkladne 
zašle tieto informácie Koordinačnej 
skupine pre zdravotnícke pomôcky. 

5. Ak sa to pokladá za potrebné 
z hľadiska ochrany bezpečnosti pacienta 
a verejného zdravia, Komisia môže 
prostredníctvom vykonávacích aktov určiť 
špecifické kategórie alebo skupiny 
pomôcok s výnimkou pomôcok triedy III, 
na ktoré sa vo vopred vymedzenom období 
uplatňujú odseky 1 až 4. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 88 ods. 3. 

Opatrenia podľa tohto odseku môžu byť 
odôvodnené len jedným alebo viacerými z 
týchto kritérií:

a) novátorstvo pomôcky alebo 
technológie, na ktorej je založená, a jej 
významný klinický vplyv alebo vplyv na 
verejné zdravie;
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b) nepriaznivá zmena v profile rizík a 
prínosov špecifickej kategórie alebo 
skupiny pomôcok v dôsledku vedecky 
podložených zdravotných obáv týkajúcich 
sa zložiek alebo zdrojového materiálu 
alebo vplyvov na zdravie v prípade 
zlyhania; 

c) zvýšená miera závažných nehôd 
ohlasovaných v súlade s článkom 61 v 
súvislosti so špecifickou kategóriou alebo 
skupinou pomôcok;

d) značné rozdiely v posúdeniach zhody 
vykonaných rôznymi notifikovanými 
subjektmi na pomôckach, ktoré sú v 
podstate podobné; 

e) obavy o verejné zdravie súvisiace so 
špecifickou kategóriou alebo skupinou 
pomôcok alebo s technológiou, na ktorej 
sú založené.

6. Komisia urobí súhrn pripomienok 
predložených v súlade s odsekom 3 a 
výsledok postupu posúdenia zhody 
sprístupní verejnosti. Neuverejňuje žiadne 
osobné údaje ani dôverné informácie 
obchodnej povahy.

7. Komisia zavedie technickú 
infraštruktúru na elektronickú výmenu 
údajov medzi notifikovanými subjektmi a 
Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke 
pomôcky na účely tohto článku. 

8. Komisia môže prijať prostredníctvom 
vykonávacích aktov modality a aspekty 
postupu týkajúce sa predkladania a 
analýzy súhrnu predbežného posúdenia 
zhody v súlade s odsekmi 2 a 3. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 88 ods. 3. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 161
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 44a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 44a
Kontrola notifikovaných subjektov a 
príslušných vnútroštátnych orgánov 

zodpovedných za notifikované subjekty 
1. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky zabezpečí harmonizáciu 
úvodného posudzovania, kvalifikácie, 
notifikácie a dohľadu notifikovaných 
subjektov a zosúladenie notifikačných 
činností a činností v rámci dohľadu 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
zodpovedných za notifikované subjekty.
2. S cieľom dosiahnuť cieľ stanovený v 
odseku 1 o harmonizácii vo vzťahu k 
príslušným vnútroštátnym orgánom 
zodpovedným za notifikované orgány 
stanoví Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky podrobné pravidlá 
týkajúce sa partnerského preskúmania 
vnútroštátnych orgánov zodpovedných za 
notifikované subjekty podľa článku 28 
ods. 8. Tieto pravidlá sa povinne 
uplatňujú na všetky partnerské 
preskúmania, ktoré každé dva roky 
vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány 
zodpovedné za notifikované subjekty v 
súlade s ročným plánom partnerského 
preskúmania podľa článku 28 ods. 8.
3. Členovia Koordinačnej skupiny pre 
zdravotnícke pomôcky sa zúčastňujú na 
partnerskom preskúmaní príslušných 
vnútroštátnych orgánov zodpovedných za 
notifikované orgány podľa článku 28 
ods. 8.
4. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky stanoví podrobné požiadavky na 
kvalifikáciu svojich expertov – audítorov, 
ktorí sa majú zúčastňovať partnerských 



AM\936505SK.doc 47/75 PE510.666v02-00

SK

preskúmaní podľa článku 28 ods. 8.
5. S cieľom dosiahnuť cieľ stanovený v 
odseku 1 o harmonizácii vo vzťahu 
k notifikovaným orgánom má 
Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky expertov, ktorí sú kvalifikovaní 
na posudzovanie orgánov posudzovania 
zhody a notifikovaných orgánov. Aspoň 
dvaja takíto experti sa zúčastňujú na 
činnostiach spoločnej skupiny pre 
posudzovanie počas posudzovania 
orgánov posudzovania zhody podľa 
článku 32 ods. 3 a notifikovaných 
subjektov podľa článku 35 ods. 4.
6. S cieľom dosiahnuť cieľ stanovený v 
odseku 1 o harmonizácii vo vzťahu 
k notifikovaným orgánom Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky stanoví 
podrobné kvalifikačné požiadavky na 
svojich expertov pre posudzovanie 
orgánov posudzovania zhody 
a notifikovaných orgánov.
7. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky reviduje stanovisko predložené 
spoločnou skupinou pre posudzovanie 
v súvislosti so správou z posúdenia 
a vypracuje notifikáciu podľa článku 32 
ods. 6 a rozhodne o kladnom alebo 
zápornom odporúčaní. Toto odporúčanie
sa preloží Komisii a vnútroštátnemu 
orgánu zodpovednému za notifikovaný 
orgán.
8. Ako ďalšie opatrenie na dosiahnutie 
cieľa stanoveného v odseku 1 o 
harmonizácii vo vzťahu k notifikovaným 
orgánom Koordinačná skupina pre 
zdravotnícke pomôcky vymedzí podrobné 
harmonizované pravidlá, ktoré sa povinne 
používajú na posúdenia orgánov 
posudzovania zhody a ich notifikácie ako 
notifikovaných orgánov.
Tieto pravidlá zahŕňajú:
a) požiadavky na posudzovanie 
a notifikáciu ako notifikovaného subjektu 
vrátane
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– požiadaviek na jeho organizáciu, systém 
riadenia kvality, procesy,
– požiadaviek na potrebné zdroje vrátane 
kvalifikácie a odbornej prípravy,
– špecifických požiadaviek na audítorov a 
technických posudzovateľov 
notifikovaných orgánov,
– špecifických požiadaviek na skúšobné 
laboratóriá vrátane subdodávateľov,
– osobitná pozornosť sa venuje procesom 
sterilizácie, biologickej kompatibilite, 
pomôckam obsahujúcim tkanivá a bunky 
ľudského a zvieracieho pôvodu, 
klinickému hodnoteniu,
– požiadaviek na nezávislosť, nestrannosť 
a dôveryhodnosť;
b) podrobné pravidlá týkajúce sa 
úvodného posudzovania a posudzovania 
dohľadu: 
– posudzovanie dohľadu sa vykonáva 
pravidelne, aspoň raz ročne,
– posudzovanie dohľadu sa vykonáva na 
mieste a týka sa posúdenia osvedčení 
riadenia kvality, typových skúšok a 
posúdenia spisu konštrukčného návrhu, 
klinického hodnotenia a plánov trhového 
dohľadu, – osobitný dôraz sa kladie na 
pomôcky triedy III a novátorské pomôcky;
c) pravidlá a kritériá posudzovania 
dohľadu s ohľadom na odôvodnené 
podozrenie; takéto posúdenia sa 
vykonávajú prednostne ako neohlásené;
d) pravidlá obmedzenia alebo stiahnutia 
notifikácie;
e) pravidlá arbitrážneho postupu 
v prípade nezhody o zápornom 
odporúčaní úvodného posúdenia alebo 
o obmedzení či stiahnutí notifikácie. 

Or. en
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Odôvodnenie

Článok 44a (nový) nahradí článok 44.

Pozmeňujúci návrh 162
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa preukázanie zhody so 
všeobecnými požiadavkami na bezpečnosť 
a výkon na základe klinických údajov 
nepokladajú za primerané, poskytne sa 
adekvátne odôvodnenie každej takejto 
výnimky na základe výsledkov výrobcovho 
riadenia rizík a na základe zváženia 
špecifík interakcie medzi pomôckou 
a ľudským organizmom, plánovanými 
klinickými výkonmi a požiadavkami 
výrobcu. Primeranosť preukázania zhody 
so všeobecnými požiadavkami na 
bezpečnosť a výkon založenými na 
výsledkoch samotných neklinických 
testovacích metód vrátane hodnotenia 
výkonu, laboratórneho testovania („bench 
testing“) a predklinického hodnotenia musí 
byť náležite odôvodnená v technickej 
dokumentácii uvedenej v prílohe II.

3. Ak sa preukázanie zhody so 
všeobecnými požiadavkami na bezpečnosť 
a výkon na základe klinických údajov 
nepokladajú za primerané (s výnimkou 
pomôcok triedy III), poskytne sa 
adekvátne odôvodnenie každej takejto 
výnimky na základe výsledkov výrobcovho 
riadenia rizík a na základe zváženia 
špecifík interakcie medzi pomôckou 
a ľudským organizmom, plánovanými 
klinickými výkonmi a požiadavkami 
výrobcu. Primeranosť preukázania zhody 
so všeobecnými požiadavkami na 
bezpečnosť a výkon založenými na 
výsledkoch samotných neklinických 
testovacích metód vrátane hodnotenia 
výkonu, laboratórneho testovania („bench 
testing“) a predklinického hodnotenia musí 
byť náležite odôvodnená v technickej 
dokumentácii uvedenej v prílohe II. 

Výnimka z preukázania zhody so 
všeobecnými požiadavkami na bezpečnosť 
a výkon na základe klinických údajov 
podľa prvého pododseku podlieha 
schváleniu vopred od príslušného orgánu.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom vyhnúť sa medzere, pri ktorej je riziko jednoduchého obídenia klinických hodnotení, 
najmä pokiaľ ide o vysokorizikové pomôcky.
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Pozmeňujúci návrh 163
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Klinické hodnotenie a jeho výsledok sa 
zdokumentujú v správe o klinickom 
hodnotení uvedenej v oddiele 6 časti A 
prílohy XIII, ktorá sa zahrnie alebo sa na 
ňu uvedie plný odkaz v technickej 
dokumentácii uvedenej v prílohe II 
týkajúcej sa príslušnej pomôcky.

5. Klinické hodnotenie a jeho výsledok sa 
zdokumentujú v správe o klinickom 
hodnotení uvedenej v oddiele 6 časti A 
prílohy XIII, ktorá sa zahrnie v technickej 
dokumentácii uvedenej v prílohe II 
týkajúcej sa príslušnej pomôcky a ktorá sa 
sprístupní verejnosti prostredníctvom 
elektronického systému uvedeného 
v článku 53 v čase, keď sa pomôcka 
uvádza na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Prístup ku klinickým údajom je rozhodujúci z hľadiska zachovania transparentnosti systému a 
na účely analýzy zo strany nezávislej akademickej obce a profesionálnych zdravotníckych 
organizácií.

Pozmeňujúci návrh 164
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 5 – pododsek 1a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade pomôcok klasifikovaných ako 
trieda III a implantovateľných pomôcok 
sa súhrn bezpečnosti a klinického výkonu 
podľa článku 26 ods. 1 aktualizuje 
minimálne raz ročne prostredníctvom 
správ o klinickom hodnotení.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 165
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na klinické skúšania pomôcok sa 
vzťahujú články 50 až 60 a príloha XIV, ak 
sa vykonávajú na jeden alebo viacero 
z uvedených účelov:

1. Na klinické skúšania pomôcok bez 
ohľadu na to, či sa vykonávajú na účely 
umiestnenia zdravotníckej pomôcky na 
trh alebo v rámci štúdie po jej uvedení na 
trh, sa vzťahujú články 50 až 60 a príloha 
XIV, ak sa vykonávajú na jeden alebo 
viacero z uvedených účelov:

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zaistiť rovnakú mieru noriem kvality a etických zásad.

Pozmeňujúci návrh 166
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby osoby 
posudzujúce žiadosť neboli osobami s 
konfliktom záujmov, aby boli nezávislé od 
zadávateľa, od inštitúcie, pod ktorú patrí(-
ia) pracovisko(-iská) klinického skúšania, 
a od zapojených skúšajúcich, ako aj od 
akéhokoľvek iného nežiaduceho vplyvu.

Členské štáty zabezpečujú, aby osoby 
posudzujúce žiadosť neboli osobami s 
konfliktom záujmov, aby boli nezávislé od 
zadávateľa, od inštitúcie, pod ktorú patrí(-
ia) pracovisko(-iská) klinického skúšania, 
a od zapojených skúšajúcich, ako aj od 
akéhokoľvek iného nežiaduceho vplyvu. 
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 
klinického skúšania podlieha pozitívnemu 
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stanovisku zodpovedajúceho etického 
výboru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ochrana citlivých obchodných 
informácií;

b) ochrana citlivých obchodných 
informácií; údaje o nepriaznivých 
účinkoch a bezpečnosti sa nepovažujú sa 
citlivé obchodné informácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Pri zriaďovaní elektronického systému 
uvedeného v odseku 1 Komisia zabezpečí, 
aby bol prepojený s databázou EÚ pre 
klinické skúšania liekov na humánne 
použitie zriadenou v súlade s článkom […] 
nariadenia (EÚ) č. […/…]. S výnimkou 
informácií uvedených v článku 52
a v článku 53 ods. 1 písm. d) sa informácie 
zhromažďované a spracúvané v 
elektronickom systéme sprístupňujú len 
členským štátom a Komisii.

Or. en
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Odôvodnenie

Z dôvodu transparentnosti a verejného zdravia. Nie je dôvod brániť prístupu verejnosti a 
nezávislej akademickej obce k údajom o klinických nepriaznivých účinkoch.

Pozmeňujúci návrh 169
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 89 delegované akty, 
ktorými stanovuje, ktoré ďalšie 
informácie týkajúce sa klinických skúšaní 
pomôcok 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. […/…]. Uplatňuje sa 
článok 52 ods. 3 a 4.

3. Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 89 delegované akty na 
určenie technických požiadaviek 
a parametrov s cieľom umožniť prepojenie 
s databázou EÚ pre klinické skúšania 
liekov na humánne použitie zriadenou 
nariadením EÚ č. […/…].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 55 – 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 náležite 
odôvodnenom zamietnutí.

Or. pt
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Odôvodnenie

Obmedzenie dôvodov zamietnutia, ako sa to navrhuje v pôvodnom texte, by znamenalo 
nesprávne vylúčenie takých aspektov, ako sú napríklad nedostatočne relevantné alebo 
spoľahlivé údaje a ďalšie etické hľadiská. Zmeny v klinických skúšaniach navrhované 
zadávateľmi by neumožnili žiadne zmiernenie vedeckých alebo technických noriem z dôvodu 
obchodných záujmov.

Pozmeňujúci návrh 171
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Posudzovanie žiadosti zadávateľa o 
podstatnú zmenu klinického skúšania 
vykonáva členský štát v súlade s 
článkom 51 ods. 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Ak členský štát zamietol, pozastavil 
alebo ukončil klinické skúšanie pomôcky 
alebo ak žiadal o vykonanie podstatných 
zmien alebo o dočasné pozastavenie 
klinického skúšania alebo v prípade, že mu 
zadávateľ úradne oznámil predčasné 
ukončenie klinického skúšania z dôvodov 
bezpečnosti, 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 53.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Do jedného roka od ukončenia 
klinického skúšania pomôcky zadávateľ 
predloží príslušným členským štátom súhrn 
výsledkov klinického skúšania vo forme 
správy o klinickom skúšaní uvedenej v 
oddiele 2.7 kapitoly I prílohy XIV. Ak z 
vedeckých dôvodov nie je možné predložiť 
správu o klinickom skúšaní pomôcky do 
jedného roka, predloží sa hneď, ako bude k 
dispozícii. V takomto prípade sa v pláne 
klinického skúšania uvedenom v oddiele 3 
kapitoly II prílohy XIV špecifikuje, kedy 
sa predkladajú výsledky klinického 
skúšania pomôcky spolu s vysvetlením.

3. Do jedného roka od ukončenia 
klinického skúšania pomôcky zadávateľ 
predloží príslušným členským štátom súhrn 
výsledkov klinického skúšania vo forme 
správy o klinickom skúšaní uvedenej v 
oddiele 2.7 kapitoly I prílohy XIV
spoločne so všetkými údajmi 
zhromaždenými počas klinického 
skúšania vrátane negatívnych zistení. Ak 
z vedeckých dôvodov nie je možné 
predložiť správu o klinickom skúšaní 
pomôcky do jedného roka, predloží sa 
hneď, ako bude k dispozícii. V takomto 
prípade sa v pláne klinického skúšania 
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uvedenom v oddiele 3 kapitoly II prílohy 
XIV špecifikuje, kedy sa predkladajú 
výsledky klinického skúšania pomôcky 
spolu s vysvetlením.

Or. en

Odôvodnenie

Zadávateľ už má k dispozícii takéto údaje a mali by sa oznamovať členskému štátu na účely 
primeranej štatistickej kontroly.

Pozmeňujúci návrh 175
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V tejto jednej žiadosti zadávateľ 
navrhne jeden z príslušných členských 
štátov za koordinujúci členský štát. Ak 
príslušný členský štát nemá záujem byť 
koordinujúcim členským štátom, dohodne
sa do šiestich dní od predloženia jedinej 
žiadosti s iným príslušným členským 
štátom na tom, že koordinujúcim členským 
štátom bude tento iný členský štát. Ak 
žiaden iný členský štát neprijme funkciu 
koordinujúceho členského štátu, 
koordinujúcim členským štátom je členský 
štát navrhnutý zadávateľom. Ak sa 
koordinujúcim členským štátom stane iný 
členský štát ako ten, ktorý navrhol 
zadávateľ, lehota uvedená v článku 51 
ods. 2 začína dňom nasledujúcim po 
prijatí.

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

Or. en

Odôvodnenie

Riešenie navrhované v texte Komisie umožňuje zadávateľom vyberať si príslušné orgány 
uplatňujúce menej prísne normy, orgány s menšími zdrojmi alebo preťažené väčším počtom 
žiadostí, čo zhoršuje navrhované tiché schválenie klinického skúšania. Rámec rozhodovania 
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o koordinujúcom členskom štáte možno stanoviť na základe už navrhnutej Koordinačnej 
skupiny pre zdravotnícke pomôcky v súlade s jej úlohami opísanými v článku 80.

Pozmeňujúci návrh 176
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 59 – 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 podľa článku 53 tieto 
udalosti:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade klinického skúšania pomôcky, 
pre ktoré zadávateľ použil jedinú žiadosť 
uvedenú v článku 58, zadávateľ ohlasuje 
každú udalosť, ako sa uvádza v odseku 2, 
pomocou elektronického systému 
uvedeného v článku 53. Po tom, ako sa táto 
správa príjme, sa elektronicky odošle 
všetkým príslušným členským štátom.

V prípade klinického skúšania pomôcky, 
pre ktoré zadávateľ použil jedinú žiadosť 
uvedenú v článku 58, zadávateľ ohlasuje 
každú udalosť, ako sa uvádza v odseku 1 
a odseku 2, pomocou elektronického 
systému uvedeného v článku 53. Po tom, 
ako sa táto správa príjme, sa elektronicky 
odošle všetkým príslušným členským 
štátom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Nora Berra
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Návrh nariadenia
Článok 61 – 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 179
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty a Komisia rozvíjajú a 
zaručujú interoperabilitu medzi 
národnými záznamami a elektronickým 
systémom vigilancie podľa článku 62 
s cieľom zaistiť automatický export 
údajov do tohto systému a súčasne sa 
vyhnúť duplikácii registrov.

Or. en

Odôvodnenie

Kvalitné registre pre široké vrstvy obyvateľstva zabránia fragmentácii registrov a umožnia 
získať primeranejší obraz o bezpečnosti a účinnosti zdravotníckych pomôcok.
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Pozmeňujúci návrh 180
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Informácie zhromaždené a spracované 
elektronickým systémom sa sprístupňujú 
príslušným orgánom členských štátov, 
Komisii, notifikovaným subjektom
a výrobcom v súvislosti s informáciami 
o ich vlastných pomôckach.

Or. en

Odôvodnenie

Výrobcovia by mali mať prístup k vlastným údajov v informačnom systéme.

Pozmeňujúci návrh 181
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Informácie zhromaždené a spracované 
elektronickým systémom sa sprístupňujú 
príslušným orgánom členských štátov, 
Komisii, notifikovaným subjektom
a zdravotníckym pracovníkom a verejnosti 
bez toho, aby to malo vplyv na zachovanie 
práv duševného vlastníctva. Údaje 
uvedené v písm. a) až e) článku 62 ods. 1 
sa nepovažujú za obchodné informácie 
dôverného charakteru.

Or. en

Odôvodnenie

Prístup ku klinickým údajom je rozhodujúci z hľadiska zachovania transparentnosti systému a 
na účely analýzy zo strany nezávislej akademickej obce a profesionálnych zdravotníckych 
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organizácií. Nepredpokladá sa, že by takéto klinické údaje obsahovali informácie súvisiace 
s právom duševného vlastníctva alebo citlivé obchodné informácie.

Pozmeňujúci návrh 182
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V predkladanom nariadení by sa mala stanovovať primeraná úroveň informácií.

Pozmeňujúci návrh 183
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Zaistí sa, aby sa okrem podávania 
správ na európskej úrovni nevyžadovalo 
žiadne podávanie správ na vnútroštátnej 
úrovni v jednotlivých členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Neohlásené inšpekcie sa z hľadiska 
ich charakteru a rozsahu môžu považovať 
za pravidelné inšpekcie, pričom sa tak 
vykompenzujú náklady hospodárskych 
subjektov vyplývajúce z neohlásených 
inšpekcií, a to za predpokladu, že sa počas 
neohlásených inšpekcií nezistia žiadne 
závažné nezhody. Pri objednávaní 
neohlásených inšpekcií a ich vykonávaní 
sa musí stále zohľadňovať zásada 
proporcionality s náležitým ohľadom 
najmä na rizikový potenciál každého 
individuálneho produktu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 185
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Koordinačná skupina pre zdravotnícke 
pomôcky môže zriadiť stále alebo dočasné 
panely expertov v konkrétnych oblastiach 
zdravotníctva alebo v príslušných 
technických oblastiach s ohľadom na 
vykonávanie tohto nariadenia a 
zabezpečenia vedeckého poradenstva pre 
Koordinačnú skupinu pre zdravotnícke 
pomôcky.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 186
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Antonija Parvanovová

Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

vyhlásenie o záujmoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Antonija Parvanovová

Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Zástupca organizácií zainteresovaných 
strán zúčastňujúcich sa v podskupinách 
Koordinačnej skupiny pre zdravotnícke 
pomôcky podá vyhlásenie o všetkých 
priamych a nepriamych záujmoch, ktoré 
môžu mať v odvetví zdravotníckych 
pomôcok, a toto vyhlásenie aktualizuje 
vždy, keď dôjde k významnej zmene. Na 
webovej lokalite Európskej komisie sa 
verejnosti sprístupní vyhlásenie
o záujmoch. Nevzťahuje sa to na 
zástupcov odvetvia zdravotníckych 
pomôcok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 7 – bod 7.1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) fyzikálnej kompatibilite medzi 
súčasťami pomôcok rôznych výrobcov, 
ktoré pozostávajú z viac ako jednej 
implantovateľnej časti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 7 – bod 7.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7.4. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby sa podľa možnosti čo najviac 
a tým najvhodnejším spôsobom obmedzili 
riziká vyplývajúce z látok, ktoré môžu 
presakovať alebo sa uvoľňovať z pomôcky. 
Osobitná pozornosť sa venuje látkam, 
ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo 
toxické pre reprodukciu v súlade s časťou 3 
prílohy VI k nariadeniu Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 
16. decembra 2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí, o 
zmene, doplnení a zrušení smerníc 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a 
doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006, 
a látkam s vlastnosťami narúšajúcimi 
endokrinný systém, pri ktorých existujú 
vedecké dôkazy o možných vážnych 
účinkoch na ľudské zdravie, a ktoré sú 
určené v súlade s postupom stanoveným v 
článku 59 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. 
decembra 2006 o registrácii, hodnotení, 
autorizácii a obmedzovaní chemikálií 
(REACH).

7.4. Pomôcky sú navrhované a vyrábané 
tak, aby sa podľa možnosti čo najviac 
a tým najvhodnejším spôsobom obmedzili 
riziká vyplývajúce z látok, ktoré môžu 
presakovať alebo sa uvoľňovať z pomôcky. 
Látky, ktoré sú karcinogénne, mutagénne 
alebo toxické pre reprodukciu v súlade 
s časťou 3 prílohy VI k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o 
klasifikácii, označovaní a balení látok a 
zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a 
doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006, sa 
postupne vyradia z používania do 8 rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia, pokiaľ nebudú dostupné 
žiadne bezpečnejšie alternatívne látky. 
V prípade, že neexistujú žiadne 
bezpečnejšie alternatívy, výrobca poskytne 
osobitné odôvodnenie pre použitie týchto 
látok s ohľadom na dodržanie 
všeobecných požiadaviek na bezpečnosť 
a výkonnosť v rámci technickej 
dokumentácie a pokynov na použitie, 
informácie o reziduálnych rizikách pre 
tieto skupiny pacientov a podľa potreby aj 
o vhodných preventívnych opatreniach. 
Pomôcky obsahujúce látky s vlastnosťami 
narúšajúcimi endokrinný systém, ktoré 
prichádzajú do kontaktu s telami 
pacientov a pri ktorých existujú vedecké 
dôkazy o možných vážnych účinkoch na 
ľudské zdravie a ktoré sú určené v súlade s 
postupom stanoveným v článku 59 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
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(ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii 
a obmedzovaní chemikálií (REACH)
a v súlade s kritériami pre látky, ktoré 
narúšajú endokrinný systém, 
vymedzenými v správe poradenskej 
skupiny odborníkov na látky narúšajúce 
endokrinný systém, sa vyradia 
z používania do 8 rokov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ 
nebudú dostupné žiadne bezpečnejšie 
alternatívne látky. V prípade, že 
neexistujú žiadne bezpečnejšie alternatívy, 
výrobca poskytne osobitné odôvodnenie 
pre použitie týchto látok s ohľadom na 
dodržanie všeobecných požiadaviek na 
bezpečnosť a výkonnosť v rámci 
technickej dokumentácie a pokynov na 
použitie, informácie o reziduálnych 
rizikách pre tieto skupiny pacientov 
a podľa potreby aj o vhodných 
preventívnych opatreniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – bod 7 – bod 7.4 – odsek 1 – zarážka 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

obsahujú v koncentrácii 0,1 % hm. 
mäkčeného materiálu, príp. vyššej, ftaláty
klasifikované ako karcinogénne, 
mutagénne alebo toxické pre reprodukciu 
kategórie 1A alebo 1B v súlade s časťou 3 
prílohy VI k nariadeniu (ES) 
č. 1272/2008, tieto pomôcky sa označia 
priamo na pomôcke a/alebo na obale 
každej jednotky prípadne na obchodnom 
obale ako pomôcky obsahujúce ftaláty. Ak 
do účelu určenia týchto pomôcok patrí 
liečba detí alebo liečba tehotných, príp. 
dojčiacich žien, výrobca poskytne osobitné 

obsahujú v koncentrácii 0,1 % hm. 
mäkčeného materiálu, príp. vyššej, ftaláty, 
tieto látky sa postupne vyradia 
z používania do 8 rokov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ nie sú 
k dispozícii žiadne bezpečnejšie 
alternatívy. V prípade, že neexistujú 
žiadne bezpečnejšie alternatívy, výrobca 
poskytne osobitné odôvodnenie použitia 
týchto látok s ohľadom na súlad 
so všeobecnými požiadavkami na 
bezpečnosť a výkon, zvlášť s 
požiadavkami tohto odseku, a v technickej 
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odôvodnenie použitia týchto látok s 
ohľadom na súlad so všeobecnými 
požiadavkami na bezpečnosť a výkon, 
zvlášť s požiadavkami tohto odseku, a v 
technickej dokumentácii a v návode na 
použitie musí uviesť informácie 
o reziduálnych rizikách pre tieto skupiny 
pacientov a podľa potreby aj informácie 
o príslušných preventívnych opatreniach.

dokumentácii a v návode na použitie musí 
uviesť informácie o reziduálnych rizikách 
pre tieto skupiny pacientov a podľa potreby 
aj informácie o príslušných preventívnych 
opatreniach. Ak do účelu určenia týchto 
pomôcok patrí liečba detí alebo liečba 
tehotných, príp. dojčiacich žien, ftaláty by 
sa mali zakázať od 1. januára 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Pomôcky obsahujúce látku považovanú 
za liek a pomôcky zložené z látok alebo 
ich kombinácie, ktoré sú určené na 
prehltnutie, inhaláciu alebo aplikované 
rektálne, príp. vaginálne

9. Pomôcky obsahujúce látku považovanú 
za liek

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť II – bod 9 – odsek 9.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9.2. Pomôcky zložené z látok alebo ich 
kombinácie, ktoré sú určené na 
prehltnutie, inhaláciu alebo aplikované 
rektálne, príp. vaginálne a ktoré ľudské 
telo absorbuje, príp. sa v ňom rozptýlia, 
spĺňajú analogicky príslušné požiadavky 
stanovené v prílohe I k smernici 
2001/83/ES.

vypúšťa sa



AM\936505SK.doc 67/75 PE510.666v02-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Príloha 4 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Označenie CE sa skladá z veľkých 
písmen „CE“ v tejto podobe:

1. Označenie CE sa skladá z veľkých 
písmen „CE“ doplnených výrazom 
„Zdravotnícka pomôcka“ v tejto podobe:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 5 – oddiel 1 – odsek 1 – bod 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

18. v prípade pomôcok klasifikovaných 
v triede III alebo implantovateľných 
pomôcok, súhrn bezpečnosti a parametrov 
klinického výkonu,

18. v prípade pomôcok klasifikovaných 
v triede III alebo implantovateľných 
pomôcok, súhrn bezpečnosti a parametrov 
klinického výkonu s doplnením 
kompletnej skupiny údajov 
zhromaždených počas klinického 
skúšania a počas klinického sledovania po 
uvedení na trh,

Or. en

Odôvodnenie

Verejnosti by sa prostredníctvom databanky Eudamed mala sprístupniť súhrnná správa 
v používateľsky vhodnom formáte spoločne s kompletnou skupinou klinických údajov na účely 
analýzy zo strany nezávislých klinických výskumníkov alebo zdravotníckych pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh 196
Andreas Schwab
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Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – bod 4 – bod 4.2 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– nie sú určené na kontrolu, stanovenie 
diagnózy, sledovanie alebo nápravu chyby 
srdca alebo centrálneho obehového 
systému priamym stykom s týmito časťami 
tela, kedy sa klasifikujú do triedy III,

– to nie sú aktívne ani implantovateľné 
pomôcky špecificky určené na kontrolu, 
stanovenie diagnózy, sledovanie alebo 
nápravu chyby srdca alebo centrálneho 
obehového systému priamym stykom s 
týmito časťami tela, keď sa klasifikujú do 
triedy III,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – bod 4 – bod 4.2 – odsek 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– nie sú špecificky určené na použitie 
priamym stykom s centrálnym nervovým 
systémom, kedy sa klasifikujú do triedy III,

– to nie sú aktívne ani implantovateľné 
pomôcky špecificky určené na kontrolu, 
stanovenie diagnózy, sledovanie alebo 
nápravu chyby centrálneho nervového 
systému priamym stykom s týmito časťami 
tela, keď sa klasifikujú do triedy III,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – bod 4 – bod 4.3 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– nie sú špecificky určené na kontrolu, 
stanovenie diagnózy, sledovanie alebo 
nápravu chyby srdca alebo centrálneho 

– to nie sú aktívne ani implantovateľné 
pomôcky špecificky určené na kontrolu, 
stanovenie diagnózy, sledovanie alebo 



AM\936505SK.doc 69/75 PE510.666v02-00

SK

obehového systému priamym stykom s 
týmito časťami tela, kedy sa klasifikujú do 
triedy III,

nápravu chyby srdca alebo centrálneho 
obehového systému priamym stykom s 
týmito časťami tela, keď sa klasifikujú do 
triedy III,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – bod 4 – bod 4.3 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– nie sú špecificky určené na použitie 
priamym stykom s centrálnym nervovým 
systémom, kedy sa klasifikujú do triedy III,

– to nie sú aktívne ani implantovateľné 
pomôcky špecificky určené na použitie 
priamym stykom s centrálnym nervovým 
systémom, keď sa klasifikujú do triedy III,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – bod 4 – bod 4.4 – odsek 1 – zarážka 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– nie sú náhradnými implantátmi 
medzistavcových platničiek a 
implantovateľnými pomôckami, ktoré 
prichádzajú do styku s chrbticou, kedy sa 
klasifikujú do triedy III.

– nie sú náhradnými implantátmi 
medzistavcových platničiek, keď sa 
klasifikujú do triedy III.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Andreas Schwab



PE510.666v02-00 70/75 AM\936505SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – bod 5 – bod 5.1 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Samostatný softvér sa pokladá za aktívnu 
pomôcku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – bod 6 – bod 6.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky pomôcky obsahujúce ako 
neoddeliteľnú časť látku, ktorá, ak sa 
použije oddelene, sa môže považovať za 
liek v zmysle článku 1 smernice Rady 
2001/83/EHS, ako aj za liek vyrobený z 
ľudskej krvi alebo ľudskej plazmy, 
a účinok lieku je podružný účinku 
pomôcky, sa klasifikujú do triedy III.

Všetky pomôcky obsahujúce ako 
neoddeliteľnú časť látku, ktorá ak sa 
použije oddelene, sa môže považovať za 
liek v zmysle článku 1 smernice 
65/65/EHS a ktorá môže pôsobiť na 
ľudský organizmus a účinok lieku je 
podružný účinku pomôcky, sa klasifikujú 
do triedy III. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – bod 6 – bod 6.7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky pomôcky obsahujúce nanomateriál 
alebo pozostávajúce z nanomateriálu sa 
klasifikujú do triedy III, pokiaľ tento 
nanomateriál nie je opuzdrený alebo 
viazaný takým spôsobom, že nie je možné 
jeho uvoľnenie do pacientovho alebo 
používateľovho tela v prípadoch, keď sa 

Všetky pomôcky obsahujúce nanomateriál 
alebo pozostávajúce z nanomateriálu, ktoré 
sú určené na zámerné uvoľnenie do 
ľudského tela, sa klasifikujú do triedy III.
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pomôcka používa v rámci účelu určenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Nora Berra

Návrh nariadenia
Príloha 7 – časť III – bod 6 – bod 6.9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 8 – časť 4 – bod 4.4 – úvodná časť

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, 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 
inšpekcií, pričom plánovaná periodicita 
inšpekcií musí byť aspoň jedna inšpekcia 
ročne, ktorý sa nesmie sprístupniť 
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výrobcovi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Príloha 13 – časť A – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade implantovateľných pomôcok 
a pomôcok triedy III sa vykoná klinické 
skúšanie; toto klinické skúšanie sa 
nevykoná, ak sa je možné s riadnym 
odôvodnením spoľahnúť len na existujúce 
klinické údaje. Preukázanie rovnocennosti 
podľa oddielu 4 sa vo všeobecnosti
nepovažuje za dostatočné odôvodnenie 
v zmysle prvej vety tohto odseku.

5. V prípade implantovateľných pomôcok 
a pomôcok triedy III sa vykoná klinické 
skúšanie; toto klinické skúšanie sa 
nevykoná, ak sa je možné s riadnym 
odôvodnením spoľahnúť len na existujúce 
klinické údaje. V prípade novátorských 
výrobkov sa preukázanie rovnocennosti 
podľa oddielu 4 nepovažuje za dostatočné 
odôvodnenie v zmysle prvej vety tohto 
odseku. V prípade iterácie pomôcok, ktoré 
už sú na trhu, o ktorých sú k dispozícii 
klinické údaje a v prípade ktorých údaje 
o trhovom dohľade po uvedení na trh 
nesvedčia o žiadnych bezpečnostných 
obavách, možno za dostatočné 
odôvodnenie považovať preukázanie 
rovnocennosti. V prípade pomôcok 
predložených na vedecké hodnotenie 
podľa tohto nariadenia preukázanie 
rovnocennosti posudzuje Koordinačná 
skupina pre zdravotnícke pomôcky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 13 – časť B – bod 1



AM\936505SK.doc 73/75 PE510.666v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Klinické sledovanie po uvedení na trh je 
nepretržitý proces aktualizácie klinického 
hodnotenia uvedeného v článku 49 a časti 
A tejto prílohy a tvorí súčasť výrobcovho 
plánu trhového dohľadu. Na tento účel 
výrobca aktívne zhromažďuje a hodnotí 
klinické údaje týkajúce sa používania 
pomôcky s oprávnením niesť označenie CE 
v ľuďoch alebo na ľuďoch, v rámci jej 
účelu určenia uvedeného v príslušnom 
postupe posudzovania zhody, s cieľom 
potvrdiť bezpečnosť a výkon počas 
predpokladanej životnosti pomôcky, 
trvajúcu prijateľnosť identifikovaných rizík 
a odhaliť vznikajúce riziká na základe 
faktických dôkazov.

1. Klinické sledovanie po uvedení na trh je 
nepretržitý proces aktualizácie klinického 
hodnotenia uvedeného v článku 49 a časti 
A tejto prílohy a tvorí súčasť výrobcovho 
plánu trhového dohľadu. Na tento účel 
výrobca aktívne zhromažďuje, registruje 
v elektronickom systéme vigilancie podľa 
článku 62 a hodnotí klinické údaje 
týkajúce sa používania pomôcky 
s oprávnením niesť označenie CE v ľuďoch 
alebo na ľuďoch, v rámci jej účelu určenia 
uvedeného v príslušnom postupe 
posudzovania zhody, s cieľom potvrdiť 
bezpečnosť a výkon počas predpokladanej 
životnosti pomôcky, trvajúcu prijateľnosť 
identifikovaných rizík a odhaliť vznikajúce 
riziká na základe faktických dôkazov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 13 – časť B – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
António Fernando Correia de Campos
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Návrh nariadenia
Príloha 13 – časť B – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 14 – časť I – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý krok v rámci klinického skúšania, 
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. Valnom zhromaždení 
Svetovej asociácie lekárov v Soule v Kórei 
v roku 2008.

Každý krok v rámci klinického skúšania, 
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. Valnom zhromaždení 
Svetovej asociácie lekárov v Soule v Kórei 
v roku 2008. Súlad s týmito zásadami sa 
zaručí prostredníctvom priaznivého 
stanoviska etického výboru.

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 211
António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha 14 – časť I – bod 2 – bod 2.7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.7. Správa o klinickom skúšaní, podpísaná 
lekárom alebo inou oprávnenou 
zodpovednou osobou, musí obsahovať 
kritické hodnotenie všetkých údajov 
získaných v priebehu klinického skúšania 
vrátane negatívnych zistení.

2.7. Správa o klinickom skúšaní, podpísaná 
lekárom alebo inou oprávnenou 
zodpovednou osobou, musí obsahovať 
všetky klinické údaje získané v priebehu 
klinického skúšania a kritického 
hodnotenia takýchto údajov vrátane 
negatívnych zistení a musí byť 
sprístupnená verejnosti prostredníctvom 
elektronického systému 
uvedeného v článku 53.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Nora Berra

Návrh nariadenia
Príloha 15 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Zariadenia na liposukciu; 4. Zariadenia na liposukciu a lipolýzu;

Or. fr


