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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Okrem riešenia horizontálnych otázok, na ktoré sa vzťahujú aj právne predpisy o zdravotníckych 
pomôckach tento návrh nariadenia obsahuje osobitné ustanovenia o zavedení klasifikácie na základe 
rizika, plošnom uplatnení posudzovania zhody notifikovaným subjektom a zavedení požiadaviek 
týkajúcich sa klinických testov, čo sú všetko kroky vpred a spravodajkyňa ich plne podporuje. 

Vzhľadom na veľa podobností medzi oboma nariadeniami je značná časť predložených pozmeňujúcich 
návrhov rovnaká s pozmeňujúcimi návrhmi k návrhu nariadenia o zdravotníckych pomôckach. Výkon 
a bezpečnosť diagnostických pomôcok in vitro sa však nemôže posudzovať na základe rovnakých 
kritérií, ako v prípade zdravotníckych pomôcok vo všeobecnosti. Niektoré pozmeňujúce návrhy 
k zdravotníckym pomôckam preto nemajú spojitosť s týmto návrhom nariadenia. 

Spravodajkyňa predložila viacero osobitných pozmeňujúcich návrhov k týmto bodom:

„Interná“ výnimka

Smernica 98/79/ES o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro, ktorá je platná 
v súčasnosti, oprávňuje zariadenia zdravotnej starostlivosti vyvíjať vlastné diagnostické 
zdravotnícke pomôcky in vitro iba na interné použitie bez toho, aby sa vyžadoval súlad 
s platnými pravidlami bez ohľadu na povahu danej pomôcky. Nový návrh nariadenia 
obmedzuje rozsah pôsobnosti tejto výnimky na pomôcky tried A, B a C. Na testy triedy D 
(napríklad zisťovanie HIV) vyvíjané interne sa tak budú vzťahovať ustanovenia budúceho 
nariadenia. Spravodajkyňa schvaľuje tento prístup vzhľadom na citlivú povahu príslušných 
pomôcok a tiež podporuje možnosť zaručenia odchýlok od postupov posudzovania súladu 
z dôvodov verejného zdravia, ako sa ustanovuje v článku 45. Domnieva sa však, že je 
nevyhnutné objasniť, na ktoré druhy zariadení zdravotnej starostlivosti by sa tieto výnimky 
mali vzťahovať. 

Zahrnutie „prediktívnych“ genetických testov

Spravodajkyňa podporuje návrh Komisie zahrnúť do rozsahu pôsobnosti nariadenia „prediktívne“ 
genetické testy, ktoré poskytujú informácie o predispozíciách na určitý zdravotný stav alebo ochorenie.
Vymedzenie genetických testov by sa malo zahrnúť do nariadenia, ale sú potrebné objasnenia na 
zaručenie toho, aby všetky druhy genetických testov boli riadne regulované.  

Spravodajkyňa uznáva, že je na samotných členských štátoch rozhodnúť, ako mienia riešiť etické 
otázky vyplývajúce z používania niektorých týchto testov.

Domnieva sa však, že jestvuje priestor na dosiahnutie konsenzu o pravidlách upravujúcich 
dostupnosť určitých pomôcok a samodiagnostických zariadení (súhlas, predpis), a vyzýva 
členské štáty, aby tento priestor preskúmali.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
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Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Malo by patriť do zodpovednosti 
členských štátov, pokiaľ ide o rozhodnutie, 
či výrobok patrí alebo nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, a to od 
prípadu k prípadu. V prípade potreby, od 
prípadu k prípadu, môže rozhodnúť 
Komisia, či výrobok patrí alebo nepatrí do 
pojmového vymedzenia diagnostickej 
zdravotníckej pomôcky in vitro alebo 
príslušenstva diagnostickej zdravotníckej 
pomôcky in vitro.

(8) Malo by patriť do zodpovednosti 
členských štátov, pokiaľ ide o rozhodnutie, 
či výrobok patrí alebo nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, a to od 
prípadu k prípadu. V prípade potreby,
napríklad vtedy, keď sa pre rovnaký 
výrobok rozhodnutia prijaté na 
vnútroštátnej úrovni líšia medzi členskými 
štátmi, od prípadu k prípadu, môže 
rozhodnúť Komisia, či výrobok patrí alebo 
nepatrí do pojmového vymedzenia 
diagnostickej zdravotníckej pomôcky in 
vitro alebo príslušenstva diagnostickej 
zdravotníckej pomôcky in vitro.

Or. en

Odôvodnenie

Treba zaručiť konzistentnosť s ustanoveniami článku 3 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) Aby sa zaručilo, že riziko 
poškodenia, ako aj riziko platobnej 
neschopnosti výrobcu, sa nepresunú na 
pacienta poškodeného diagnostickými 
zdravotníckymi pomôckami a že platitelia 
budú ručiť za náklady liečby, by 
výrobcovia mali uzatvoriť poistenie 
zodpovednosti za škodu s primeraným 
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minimálnym plnením.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa smernice 85/374/EHS o zodpovednosti za výrobok nejestvuje povinnosť prevziať 
poistné plnenie v prípade poškodenia. Nespravodlivo sa tým presúva riziko poškodenia, ako 
aj riziko platobnej neschopnosti výrobcu, na pacientov poškodených chybnými pomôckami 
a platiteľov ručiacich za náklady liečby. V súlade s už platnými pravidlami v oblasti 
zdravotníckych pomôcok by výrobcovia pomôcok mali mať tiež povinnosť uzatvoriť poistenie 
zodpovednosti za škodu s primeranými minimálnymi sumami plnenia. 

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(32) Pre diagnostické zdravotnícke 
pomôcky zaradené do triedy C a D by mali 
výrobcovia zosumarizovať hlavné 
bezpečnostné a výkonové aspekty 
pomôcky ako aj výsledky klinického 
hodnotenia v jednom dokumente, ktorý by 
mal byť verejne prístupný.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zabrániť akejkoľvek nejasnosti v súvislosti so znením článku 24. 

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– diagnóza, prevencia, monitorovanie, 
liečba alebo zmiernenie choroby,

– diagnóza, prevencia, prognóza,
monitorovanie, liečba alebo zmiernenie 
choroby,

Or. en
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Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že testy, ktoré sú určené na prognózy ochorení sú IVD a spadajú do 
rozsahu pôsobnosti nariadenia o IVD. Malo by sa to uplatňovať bez ohľadu na to, či sú testy 
vysoko prognostické (napr. genetický test na Huntingtonovu chorobu) alebo iba poskytujú 
informácie o minimálnom zvýšení rizika ochorenia (ako v prípade testov genetickej 
náchylnosti pri mnohých bežných ochoreniach).

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. „genetický test“ je test, ktorý je 
vykonaný na zdravotné účely, použitím 
analýzy biologických vzoriek ľudského 
pôvodu a je osobitne zameraný na 
identifikáciu genetických charakteristík 
osoby, ktoré sú zdedené alebo získané 
počas skorého prenatálneho vývoja;

Or. en

Odôvodnenie

Keďže toto nariadenie obsahuje pravidlá o diagnostických pomôckach in vitro na účely 
genetického testovania, treba vymedziť pojem „genetické testovanie“. 

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) „pomôcka na jedno použitie“ je 
pomôcka určená na použitie na 
jednotlivom pacientovi počas jednej 
procedúry.

(8) „pomôcka na jedno použitie“ je 
pomôcka určená na použitie na 
jednotlivom pacientovi počas jednej 
procedúry, ktorá bola testovaná a je 
preukázaná nemožnosť jej opätovného 
použitia.

Jedna procedúra môže byť tvorená 
viacerými použitiami alebo dlhodobejším 
použitím na tom istom pacientovi;

Jedna procedúra môže byť tvorená 
viacerými použitiami alebo dlhodobejším 
použitím na tom istom pacientovi;
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Or. en

Odôvodnenie

Výrobcovia by nemali mať možnosť pomenovať svoje výrobky pojmom „pomôcka na jedno 
použitie“ bez toho, aby sa preukázali objektívne dôvody nemožnosti opätovného použitia 
zdravotníckej pomôcky.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) „pomôcka určená na jedno použitie“ 
je pomôcka určená na použitie na 
jednotlivom pacientovi počas jednej 
procedúry, pri ktorej nebola preukázaná 
nemožnosť opätovného použitia;

Or. en

Odôvodnenie

Rozšírením vymedzenia „pomôcky na jedno použitie“, ak nebola preukázaná nemožnosť 
opätovného použitia, by sa mala opätovnému spracovateľovi nechať otvorená možnosť 
opätovného spracovania, ak je takéto opätovné spracovanie dokázateľne bezpečné a je
v súlade s ustanoveniami článku 15.  Informácie o označení a informácie o inštrukciách na 
použitie (ako sa stanovuje v oddiele 19.2 a 19.3 prílohy I) by sa mali primerane zmeniť, aby 
sa zohľadnil rozdiel vzniknutý zavedením pojmov „pomôcka na jedno použitie“ a „pomôcka 
určená na jedno použitie“. 

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 8b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8b) „pomôcka na viacnásobné použitie“ 
je pomôcka, ktorá je opätovne použiteľná 
a ku ktorej sú priložené informácie 
o vhodných postupoch umožňujúcich 
opakované použitie vrátane čistenia, 
dezinfekcie, balenia a v prípade potreby 
metódy sterilizácie pomôcky, ktorá sa má 
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opätovne sterilizovať, a akékoľvek 
obmedzenia počtu opätovných použití;

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zvýšenia jasnosti a rozdielu oproti „pomôcke určenej na jedno použitie“ by sa 
pomôcky, pri ktorých bola preukázaná možnosť ich opätovného použitia, mali vymedziť ako 
„pomôcky na viacnásobné použitie“. 

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 15a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15a. „služba informačnej spoločnosti“ je 
každá služba, ktorá sa bežne poskytuje za 
odmenu, na diaľku, elektronickým 
spôsobom a na základe individuálnej 
žiadosti príjemcu služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie týkajúce sa DTC internetových predajov by sa mohlo viac objasniť aspoň tým, že by sa 
zopakovala zavedená definícia EÚ „služieb informačnej spoločnosti“ zo smernice 98/48/ES 
namiesto jednoduchého odkazu na ňu.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže na požiadanie členského 
štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhodnúť 
prostredníctvom vykonávacích aktov, či 
konkrétny výrobok alebo kategória alebo 
skupina výrobkov spadajú alebo nespadajú 
do vymedzení pojmov „diagnostická 
zdravotnícka pomôcka in vitro“ alebo
„príslušenstvo diagnostickej zdravotníckej 

Komisia môže na vlastnú iniciatívu alebo 
musí na požiadanie členského štátu 
rozhodnúť prostredníctvom vykonávacích 
aktov, či konkrétny výrobok alebo 
kategória alebo skupina výrobkov spadajú 
alebo nespadajú do vymedzení pojmov
„diagnostická zdravotnícka pomôcka in 
vitro“ alebo „príslušenstvo diagnostickej 
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pomôcky in vitro“. Tieto vykonávacie akty 
sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 84 ods. 3.

zdravotníckej pomôcky in vitro“. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
84 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. S výnimkou článku 59 ods. 4, 
požiadavky tohto nariadenia neplatia pre 
pomôcky klasifikované do tried A, B, a C 
v súlade s pravidlami stanovenými 
v prílohe VII, ktoré sú vyrábané 
a používané iba v rámci jediného 
zdravotníckeho zariadenia za predpokladu, 
že výroba a používanie týchto pomôcok sú 
zastrešené jedným systémom riadenia 
kvality tohto zdravotníckeho zariadenia 
a zdravotnícke zariadenie spĺňa normu EN 
ISO 15189 alebo akúkoľvek ekvivalentnú 
uznanú normu. Požiadavky tohto 
nariadenia sa však naďalej uplatňujú na 
laboratóriá klinickej alebo komerčnej 
patológie, ktoré nemajú zdravotnú 
starostlivosť (t.j. starostlivosť a liečbu 
pacientov) alebo presadzovanie verejného 
zdravia ako svoj prvoradý účel. Členské 
štáty môžu vyžadovať, aby toto 
zdravotnícke zariadenie predložilo 
príslušnému orgánu zoznam takýchto 
pomôcok, ktoré boli vyrobené a používané
na ich území, a môžu vyžadovať, aby 
výroba a používanie príslušných pomôcok 
spĺňali ďalšie požiadavky na bezpečnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že výnimka sa týka iba inštitúcií, ktoré sú súčasťou systému verejného 
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zdravotníctva.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak neexistujú harmonizované normy 
alebo ak príslušné harmonizované normy 
nie sú dostatočné, Komisia je 
splnomocnená prijať spoločné technické 
špecifikácie (ďalej len „STŠ“), pokiaľ ide 
o všeobecné požiadavky na bezpečnosť 
a výkon vymedzené v prílohe I, o 
technickú dokumentáciu vymedzenú 
v prílohe II alebo o klinické dôkazy a 
sledovanie po uvedení na trh vymedzené 
v prílohe XII. STŠ sa prijímajú 
prostredníctvom vykonávacích aktov v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 84 ods. 3.

1. Komisia je splnomocnená prijať 
spoločné technické špecifikácie (ďalej len
„STŠ“), pokiaľ ide o všeobecné 
požiadavky na bezpečnosť a výkon 
vymedzené v prílohe I, o technickú 
dokumentáciu vymedzenú v prílohe II 
alebo o klinické dôkazy a klinické
sledovanie po uvedení na trh vymedzené 
v prílohe XII. STŠ sa prijímajú
prostredníctvom vykonávacích aktov v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 84 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom ja zaistiť súlad s nedávnym nariadením o európskej normalizácii, a najmä zaručiť 
najlepšie použitie celého radu relevantných technických špecifikácií Pozri tiež pozmeňujúci 
návrh, v ktorom sa v tejto súvislosti vkladá nový pododsek 1a (nový).

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Pri prijímaní STŠ uvedených v odseku 
1 Komisia nesmie ohroziť súdržnosť 
európskeho systému normalizácie. STŠ sú 
súdržné, ak nie sú v rozpore s európskymi 
normami, to znamená, že pokrývajú 
oblasti, v ktorých nejestvujú 
harmonizované normy, nepredpokladá sa 
v primeranom čase prijatie nových 
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európskych noriem, kde sa jestvujúce 
normy nestretli s ohlasom na trhu alebo 
kde sa tieto normy stali nadbytočnými 
alebo sa ukázalo, že sú jasne 
nepostačujúce na základe údajov 
o vigilancii alebo dohľade, a kde sa 
transpozícia technických špecifikácií do 
výsledkov európskej normalizácie 
nepredpokladá v primeranom čase.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom ja zaistiť súlad s nedávnym nariadením o európskej normalizácii, a najmä zaručiť 
najlepšie použitie celého radu relevantných technických špecifikácií

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Komisia prijme STŠ uvedené v odseku 
1 po konzultácii s Koordinačnou skupinou 
pre zdravotnícke pomôcky, ktorej členom 
je aj zástupca Európskej organizácie pre 
normalizáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia zabezpečujú, že pomôcka je 
dodávaná spolu s informáciami 
dodávanými v súlade s oddielom 17 prílohy 
I, a to v úradnom jazyku Únie, ktorý je 
zrozumiteľný zamýšľanému používateľovi.
O jazyku(-och) informácií dodávaných 

Výrobcovia zabezpečia, aby bol k pomôcke 
dodaný návod na použitie a informácie o 
bezpečnosti obsluhy v súlade s bodom 17 
prílohy I v jazyku, ktorý je ľahko
zrozumiteľný zamýšľanému používateľovi
podľa určenia dotknutého členského 
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výrobcom môže rozhodnúť 
prostredníctvom právnych predpisov 
členský štát, kde sa pomôcka sprístupňuje 
pre používateľa.

štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Pacienti a používatelia musia mať k dispozícii informácie vo vlastnom jazyku.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia poskytnú príslušnému 
orgánu na základe odôvodnenej žiadosti 
všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody pomôcky 
v úradnom jazyku Únie, ktorý je pre tento 
orgán zrozumiteľný. Na požiadanie orgánu 
s ním spolupracujú na akomkoľvek 
nápravnom opatrení prijatom s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
pomôcky, ktoré uviedli na trh alebo do 
používania.

9. Výrobcovia poskytnú príslušnému 
orgánu na základe odôvodnenej žiadosti 
všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody pomôcky 
v úradnom jazyku Únie, ktorý je pre tento 
orgán zrozumiteľný. Na požiadanie orgánu 
s ním spolupracujú na akomkoľvek 
nápravnom opatrení prijatom s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
pomôcky, ktoré uviedli na trh alebo do 
používania.

Ak sa príslušný orgán domnieva alebo má 
dôvod domnievať sa, že pomôcka 
spôsobila škodu, zaručí, aby prípadne 
poškodený používateľ, právny nástupca 
používateľa, zdravotná poisťovňa 
používateľa alebo ostatné tretie strany 
dotknuté škodou spôsobenou 
používateľovi tiež mohli od výrobcu 
požadovať informácie uvedené v prvom 
pododseku. 

Or. en

Odôvodnenie

V minulosti sa poškodení používatelia, ako aj povinné zmluvné zdravotné poisťovne 
uhrádzajúce náklady liečby, často neobracali na súd so žalobou o spôsobenú škodu, pretože 
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nebolo jasné, či pomôcka bola chybná a spôsobila škodu. Posilnenie práva na informácie 
odstráni riziko nedostatku primeraných informácií.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 10 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia majú uzatvorené primerané 
poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré 
kryje škodu, ktoré by ich pomôcky mohli 
spôsobiť používateľom. Toto poistenie 
musí kryť aspoň škodu v týchto 
prípadoch:
a) smrť alebo zranenie používateľa; alebo
b) smrť alebo zranenie viacerých 
používateľov v dôsledku použitia tej istej 
pomôcky. 

Or. en

Odôvodnenie

Podľa smernice 85/374/EHS o zodpovednosti za výrobok nejestvuje povinnosť prevziať 
poistné plnenie v prípade poškodenia. Nespravodlivo sa tým presúva riziko poškodenia, ako 
aj riziko platobnej neschopnosti výrobcu, na pacientov poškodených chybnými pomôckami 
a platiteľov ručiacich za náklady liečby. V súlade s už platnými pravidlami v oblasti 
zdravotníckych pomôcok by výrobcovia pomôcok mali mať tiež povinnosť uzatvoriť poistenie 
zodpovednosti za škodu s primeranými minimálnymi sumami plnenia. 

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) že výrobca menoval splnomocneného 
zástupcu v súlade s článkom 9;

b) že výrobca je identifikovaný a že určil
splnomocneného zástupcu v súlade 
s článkom 9;

Or. en
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Odôvodnenie

Je dôležité zaručiť, aby dovozca identifikoval výrobcu.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) že výrobca uzatvoril príslušné 
poistenie o zodpovednosti za škodu podľa 
prvého pododseku článku 8 ods. 10, 
okrem prípadu, keď sám dovozca môže 
zaručiť dostatočné krytie v súlade 
s rovnakými požiadavkami. 

Or. en

Odôvodnenie

Dovozca by sa mal ubezpečiť, či výrobca splnil povinnosti týkajúce sa poistenia. 

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s týmto 
nariadením, bezodkladne informujú 
výrobcu a jeho splnomocneného zástupcu 
a, v prípade potreby, prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, stiahnuť ju z trhu 
alebo ju stiahnuť z používania. Keď 
pomôcka predstavuje riziko, bezodkladne 
informujú príslušné orgány členských 
štátov, v ktorých sprístupnili pomôcku, a, 
v uplatniteľnom prípade, aj notifikovaný 
subjekt, ktorý vydal certifikát pre príslušnú 
pomôcku v súlade s článkom 43, uvádzajúc 
podrobnosti najmä o nedodržaní 

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že pomôcka, 
ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s týmto 
nariadením, bezodkladne informujú 
výrobcu a prípadne jeho splnomocneného 
zástupcu a, v prípade potreby, zaručia 
prijatie a vykonanie potrebného 
nápravného opatrenia s cieľom dosiahnuť 
zhodu tejto pomôcky, stiahnuť ju z trhu 
alebo ju stiahnuť z používania. Keď 
pomôcka predstavuje riziko, bezodkladne 
informujú príslušné orgány členských 
štátov, v ktorých sprístupnili pomôcku, a, 
v uplatniteľnom prípade, aj notifikovaný 
subjekt, ktorý vydal certifikát pre príslušnú 
pomôcku v súlade s článkom 43, uvádzajúc 
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uplatniteľných požiadaviek a o 
akomkoľvek prijatom nápravnom opatrení.

podrobnosti najmä o nedodržaní 
uplatniteľných požiadaviek a o 
akomkoľvek nápravnom opatrení, ktoré 
vykonali.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zamedzilo rozdrobeniu informácií a zodpovednosti, výrobca alebo prípadne jeho 
splnomocnený zástupca sú výhradne zodpovední za prijatie nápravných opatrení v súvislosti 
s výrobkom. Dovozcovia by sami nemali prijímať nápravné opatrenia, ale mali by iba 
vykonávať opatrenia v súlade s rozhodnutiami výrobcov. 

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 19 – 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 parametrov výkonu či
bezpečnosti, zabezpečí, aby tento tovar 
neovplyvňoval negatívnym spôsobom
bezpečnosť a výkon 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

Odôvodnenie

Pojem „významný“ môže viesť k rôznym výkladom skutočností a pre svoju nejasnosť  
k nesúdržnému vykonávaniu požiadaviek. Zmeny parametrov výkonu a bezpečnosti by mali za 
každých okolností viesť ku klasifikácii tovaru ako novej zdravotnej pomôcky.
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „významný“ môže viesť k rôznym výkladom skutočnosti a pre svoju nejasnosť 
k nesúdržnému vykonávaniu požiadaviek. Zmeny parametrov výkonu a bezpečnosti by mali za 
každých okolností viesť ku klasifikácii tovaru ako novej zdravotnej pomôcky.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Tento dokument by mal byť verejne dostupný a napísaný v jazyku ľahko zrozumiteľnom 
používateľom, zdravotníckym pracovníkom a pacientom. 

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V záujme vytvorenia rovnakých požiadaviek pre notifikované subjekty vo všetkých členských 
štátoch a zaručenia spravodlivých podmienok by sa mal vypustiť pojem „minimálne“.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 85 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.

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 85 delegované akty, 
ktorými sa menia a/alebo dopĺňajú 
požiadavky stanovené v prílohe VI 
vzhľadom na technický pokrok a na 
požiadavky potrebné na posudzovanie 
špecifických pomôcok alebo kategórií či 
skupín pomôcok.

Or. en
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Odôvodnenie

V záujme vytvorenia rovnakých požiadaviek pre notifikované subjekty vo všetkých členských 
štátoch a zaručenia spravodlivých podmienok by sa mal vypustiť pojem „minimálne“.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V notifikácii sa jasne špecifikuje rozsah 
určenia uvedením činností posudzovania 
zhody, postupy posudzovania zhody a typ 
pomôcok, ktorý je notifikovaný subjekt 
oprávnený posudzovať.

V notifikácii sa jasne špecifikuje rozsah 
určenia uvedením činností posudzovania 
zhody, postupy posudzovania zhody, 
riziková trieda a typ pomôcok, ktorý je 
notifikovaný subjekt oprávnený 
posudzovať.

Or. en

Odôvodnenie

Notifikácia by v prípade potreby mala špecifikovať, ktorú triedu pomôcok je notifikovaný 
subjekt oprávnený posudzovať. Niektoré vysoko rizikové pomôcky by mali posudzovať iba 
notifikované subjekty, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky stanovené ES prostredníctvom 
vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť zoznam 
kódov a zodpovedajúcich typov pomôcok s 
cieľom vymedziť rozsah určenia 
notifikovaných subjektov, ktorý členské 
štáty uvádzajú vo svojej notifikácii. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 84 ods. 2.

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť zoznam 
kódov a zodpovedajúcich rizikových tried 
a typov pomôcok s cieľom vymedziť 
rozsah určenia notifikovaných subjektov, 
ktorý členské štáty uvádzajú vo svojej 
notifikácii. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 84 ods. 2.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 – pododsek 2

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. Toto rozhodnutie 
sa zverejní v európskej databáze.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme uľahčenia harmonizácie postupov v celej Európe by toto rozhodnutie malo byť 
dostupné.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo 
musí na žiadosť členského štátu 
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 sa 
prijíma najmä s cieľom vyriešiť 
rozchádzajúce sa rozhodnutia, čo sa týka 
klasifikácie pomôcok, medzi členskými 
štátmi. 

Or. en



PE508.086v01-00 20/29 PA\931903SK.doc

SK

Odôvodnenie

Súčasné znenie článku 39 neobsahuje jasný postup pre prípady rôznych posúdení pomôcok 
rôznymi príslušnými orgánmi. V takýchto prípadoch by mala Komisia prijať záverečné 
rozhodnutie o uplatnení osobitného pravidla súvisiaceho s danou pomôckou, aby sa zaručilo 
jednotné vykonávanie v celej Európe. 

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 9 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- minimálna frekvencia neoznámených 
inšpekcií v podniku a kontrol vzoriek, 
ktoré majú vykonávať notifikované 
subjekty v súlade s oddielom 4.4 prílohy 
VIII pri zohľadnení rizikovej triedy a typu 
pomôcky,

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Počet neohlásených inšpekcií v oddiele 4.4 prílohy VIII sa musí jasne vymedziť, aby sa 
v členských štátoch posilnili potrebné kontroly a zaručili neohlásené inšpekcie na rovnakej 
úrovni a v rovnakej frekvencii. Preto by sa neohlásené inšpekcie mali vykonávať aspoň raz za 
certifikačný cyklus a pre každého výrobcu a všeobecnú skupinu pomôcok. Vzhľadom na 
kľúčový význam tohto nástroja by sa rozsah a postupy neohlásených inšpekcií mali stanoviť v 
samotnom nariadení namiesto v podriadených pravidlách, akými sú vykonávacie akty.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak postup posudzovania zhody vyžaduje 
zapojenie notifikovaného subjektu, 
výrobca môže požiadať notifikovaný 
subjekt podľa svojho výberu za 
predpokladu, že orgán je notifikovaný pre 
činnosti posudzovania zhody, postupy 
posudzovania zhody a príslušné pomôcky.

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

Žiadosť nesmie byť podaná súčasne viac 
ako jednému notifikovanému subjektu v 
súvislosti s tou istou činnosťou 
posudzovania zhody.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabránenia rôznemu výkladu by sa toto ustanovenie malo vyjasniť.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Ohlasovanie nehôd a bezpečnostných nápravných opatrení by nemalo obsahovať iba závažné  
nehody, ale všetky nehody, a malo by rozšírením vymedzenia nehody v článku 2 bode 43 
zahŕňať aj nežiaduce vedľajšie účinky.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty medzi sebou koordinujú 
vývoj štandardných internetových 
formulárov na ohlasovanie závažných 
nehôd zo strany zdravotníckych 
pracovníkov, používateľov a pacientov.
Členské štáty tiež poskytnú zdravotníckym 
pracovníkom, používateľom a pacientom 
ostatné formy ohlasovania podozrení na 
nehody vnútroštátnym príslušným 
orgánom.
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Or. en

Odôvodnenie

Mohlo by to byť limitujúce pre niektorých používateľov, ktorí nemajú prístup k internetu alebo 
potrebné skúsenosti s používaním takýchto nástrojov. Preto by mali vnútroštátne orgány rátať 
s inými formátmi ohlasovania.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Správy a informácie uvedené v článku 
60 ods. 5 sa automaticky zasielajú, pokiaľ 
ide o predmetnú pomôcku, 
prostredníctvom elektronického systému 
notifikovanému subjektu, ktorý vydal 
certifikát v súlade s článkom 43.

Or. en

Odôvodnenie

Zahrnutie notifikovaných subjektov do výmeny informácií orgánov dohľadu nad trhom sa 
musí rozšíriť a jasne vymedziť. Konkrétne, notifikované subjekty potrebujú – v rámci 
automatizovaných, harmonizovaných komunikačných postupov – súhrnné informácie, aby sa 
mohli dozvedať o novom vývoji, okamžite zohľadňovať nové informácie a pohotovo 
a primerane reagovať na udalosti a nehody.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak v prípade správ, ktoré boli prijaté v 
súlade s článkom 59 ods. 3, príslušný orgán 
zistí, že správy sa týkajú závažnej nehody, 
bezodkladne o nich úradne informuje 
prostredníctvom elektronického systému 
uvedeného v článku 60, pokiaľ túto 
udalosť už neohlásil výrobca.

Ak v prípade správ, ktoré boli prijaté v 
súlade s článkom 59 ods. 3, príslušný orgán 
zistí, že správy sa týkajú nehody, 
bezodkladne o nich úradne informuje 
prostredníctvom elektronického systému 
uvedeného v článku 60.
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Or. en

Odôvodnenie

O správach by sa malo informovať prostredníctvom elektronického systému v každom 
prípade, najmä s cieľom zaručiť výmenu všetkých informácií. 

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány vykonávajú náležité 
kontroly charakteristických vlastností 
a výkonu pomôcok a v uplatniteľnom 
prípade kontrolujú aj dokumentáciu 
a vykonávajú fyzické a laboratórne 
kontroly na základe vhodných vzoriek.
Zohľadňujú stanovené zásady týkajúce sa 
posudzovania rizika a riadenia rizika, údaje 
o vigilancii a sťažnosti. Príslušné orgány 
môžu od hospodárskych subjektov 
vyžadovať, aby sprístupnili dokumentáciu 
a informácie potrebné na účely 
vykonávania svojich činností, a ak je to 
potrebné a odôvodnené, vstupujú do 
priestorov hospodárskych subjektov 
a odoberajú potrebné vzorky pomôcok. Ak 
to považujú za potrebné, môžu zničiť alebo 
inak znefunkčniť pomôcky predstavujúce 
vážne riziko.

1. Príslušné orgány vykonávajú náležité 
kontroly charakteristických vlastností 
a výkonu pomôcok a v uplatniteľnom 
prípade kontrolujú aj dokumentáciu 
a vykonávajú fyzické a laboratórne 
kontroly na základe vhodných vzoriek.
Zohľadňujú stanovené zásady týkajúce sa 
posudzovania rizika a riadenia rizika, údaje 
o vigilancii a sťažnosti. Príslušné orgány 
môžu od hospodárskych subjektov 
vyžadovať, aby sprístupnili dokumentáciu 
a informácie potrebné na účely 
vykonávania svojich činností, a vstupujú 
do priestorov hospodárskych subjektov
a odoberajú potrebné vzorky pomôcok na 
analýzu úradným laboratóriom. Ak to 
považujú za potrebné, môžu zničiť alebo 
inak znefunkčniť pomôcky predstavujúce 
vážne riziko.

Or. en

Odôvodnenie

Príslušné orgány by nemali mať povinnosť zdôvodňovať akúkoľvek inšpekciu.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Príslušné orgány vymenujú 
inšpektorov, ktorí majú právomoc 
vykonávať kontroly uvedené v odseku 1. 
Týmto inšpektorom môžu pomáhať 
odborníci vymenovaní príslušnými 
orgánmi. Kontroly vykonávajú inšpektori 
členského štátu, v ktorom sa nachádza 
hospodársky subjekt. 

Or. en

Odôvodnenie

Príslušné orgány by mali vymenovať inšpektorov, ktorí budú vykonávať kontroly.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek 
medzinárodné dohody uzatvorené medzi 
Úniou a tretími krajinami, sa kontroly 
uvedené v odseku 1 môžu vykonávať aj 
v priestoroch hospodárskeho subjektu 
nachádzajúceho sa v tretej krajine, ak sa 
pomôcka má uviesť na trh Únie. 

Or. en

Odôvodnenie

Pri uvádzaní pomôcok na trh EÚ by inšpekcie príslušnými orgánmi členských štátov mali byť 
možné v priestoroch tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 5b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. Po každej kontrole, ako sa uvádza 
v odseku 1, príslušný orgán podá 
hospodárskemu subjektu, u ktorého bola 
vykonaná inšpekcia, správu o úrovni 
súladu s týmto nariadením. Pred prijatím 
správy dá príslušný orgán hospodárskemu 
subjektu, u ktorého bola vykonaná 
inšpekcia, možnosť predložiť 
pripomienky. 

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby subjekt, u ktorého sa vykonala inšpekcia, bol informovaný o výsledku 
inšpekcie a mal možnosť predložiť pripomienky.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 5c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5c. Komisia stanoví usmernenia 
o zásadách vykonávania kontrol 
uvedených v tomto článku, najmä vrátane 
kvalifikácií inšpektorov, a podmienkach 
inšpekcie a prístupu k údajom 
a informáciám držaným hospodárskymi 
subjektmi. 

Or. en

Odôvodnenie

Stanovenie usmernení by malo vytvoriť harmonizovaný prístup ku kontrolným činnostiam 
v Únii.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
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Článok 90 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zaručiť súlad s návrhom o zdravotníckych pomôckach.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 17.2 – písmeno aa (nové

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) poznámka „Tento výrobok je 
diagnostickou zdravotníckou pomôckou in 
vitro“.

Or. en

Odôvodnenie

Pomôcka by mala byť jasne identifikovateľná na svojom označení.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Príloha VI – Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA 
NOTIFIKOVANÉ SUBJEKTY

POŽIADAVKY NA NOTIFIKOVANÉ 
SUBJEKTY

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
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Príloha VII – oddiel 2.3 – písmeno f – bod iiia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) pomôcky určené na používanie pri 
prognózach

Or. en

Odôvodnenie

Prognózy ochorení sú čoraz bežnejšími aplikáciami v sektore molekulárnej diagnostiky, čoho 
príkladom sú testy ako Agendia’s Mammaprint a Genomic Health’s Oncotype Dx, ktoré sú 
oba používané na prognostické skóre pravdepodobnosti opakovaného výskytu onemocnenia 
pri pacientoch trpiacich na rakovinu prsníka po vykonaní chirurgického zákroku.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Príloha VIII – oddiel 3.2 – písmeno d – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- postupov identifikácie výrobku, ktoré sa 
vypracúvajú a aktualizujú na základe 
výkresov, špecifikácií a iných príslušných 
dokumentov v každom štádiu výroby;

– v postupoch identifikácie 
a vystopovateľnosti výrobku, ktoré sa 
vypracúvajú a aktualizujú na základe 
výkresov, špecifikácií a iných relevantných 
dokumentov v každom štádiu výroby;

Or. en

Odôvodnenie

Vystopovateľnosť výrobku a jeho častí alebo komponentov v rámci procesu vývoja a výroby je 
neoddeliteľnou súčasťou fungovania systému riadenia kvality, a teda jeho hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Príloha VIII – oddiel 4.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Notifikovaný subjekt vykonáva náhodné 
neoznámené inšpekcie tovární výrobcu
a, v prípade potreby, výrobcových 
dodávateľov a/alebo subdodávateľov, ktoré 

Notifikovaný subjekt aspoň raz za päť 
rokov a pre každého výrobcu a všeobecnú 
skupinu pomôcok vykonáva náhodné 
neoznámené inšpekcie v príslušných 
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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.

výrobných závodoch a, v prípade potreby, 
výrobcových dodávateľov a/alebo 
subdodávateľov. Notifikovaný subjekt 
stanoví plán neoznámených inšpekcií, 
ktorý sa nesmie sprístupniť výrobcovi.
V čase týchto inšpekcií notifikovaný 
subjekt vykonáva skúšky alebo požiada 
o vykonanie takých skúšok s cieľom 
kontroly správnosti fungovania systému 
riadenia kvality. Notifikovaný subjekt 
poskytne výrobcovi správu o inšpekcii 
a v správu o skúške.

Or. en

Odôvodnenie

Počet neohlásených inšpekcií v oddiele 4.4 sa musí jasne vymedziť, aby sa v členských štátoch 
posilnili potrebné kontroly a zaručili neohlásené inšpekcie na rovnakej úrovni a v rovnakej 
frekvencii. Preto by sa neohlásené inšpekcie mali vykonávať aspoň raz za certifikačný cyklus 
a pre každého výrobcu a všeobecnú skupinu pomôcok. Vzhľadom na kľúčový význam tohto 
nástroja by sa rozsah a postupy neohlásených inšpekcií mali stanoviť v samotnom nariadení 
namiesto v podriadených pravidlách, akými sú vykonávacie akty.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Príloha VIII – oddiel 5.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Notifikovaný subjekt musí preskúmať 
žiadosť prostredníctvom zamestnancov, 
ktorí majú preukázateľné vedomosti 
a skúsenosti vzťahujúce sa na príslušnú 
technológiu. Notifikovaný subjekt môže 
požiadať o doplnenie žiadosti o ďalšie 
skúšky alebo iné dôkazy, ktoré umožnia 
posudzovanie zhody s požiadavkami tohto 
nariadenia. Notifikovaný subjekt musí 
vykonať zodpovedajúce fyzikálne alebo 
laboratórne skúšky týkajúce sa pomôcky 
alebo požiada o ich vykonanie výrobcu.

Notifikovaný subjekt musí preskúmať 
žiadosť prostredníctvom zamestnancov, 
ktorí majú preukázateľné vedomosti 
a skúsenosti vzťahujúce sa na príslušnú 
technológiu. Notifikovaný subjekt zaručí, 
aby žiadosť výrobcu primerane popisovala 
pôvod, výrobu a výkon pomôcky, čím sa 
umožní posúdenie súladu výrobku 
s požiadavkami stanovenými v tomto 
nariadení. Notifikované subjekty sa 
vyjadria k súladu v týchto bodoch:

– všeobecný opis výrobku,
– osobitnosti dizajnu vrátane opisu riešení 
prijatých na splnenie základných 
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požiadaviek,
– systematické postupy používané na 
procesy a techniky dizajnu použité na 
kontrolu, monitorovanie a overovanie 
dizajnu pomôcky.
Notifikovaný subjekt môže požiadať o 
doplnenie žiadosti o ďalšie testy alebo iné 
dôkazy, ktoré umožnia posudzovanie 
zhody s požiadavkami nariadenia. 
Notifikovaný subjekt musí vykonať 
zodpovedajúce fyzikálne alebo laboratórne 
skúšky týkajúce sa pomôcky alebo požiada 
o ich vykonanie výrobcu.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky hodnotenia súladu založené na preskúmaní špecifikácií dizajnu by sa mali 
konkretizovať a zmeniť prevzatím už jestvujúcich požiadaviek týkajúcich sa posúdenia žiadosti 
výrobcu popísaných v dobrovoľnom kódexe správania notifikovaných subjektov.


