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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ta uredba dopolnjuje skupne horizontalne vidike zakonodaje o medicinskih pripomočkih in uvaja 
določen napredek pri razvrstitvi na podlagi tveganja, posplošeni oceni skladnosti, ki jo izvaja 
priglašeni organ, ter obveznosti za klinično preskušanje, ki jih pripravljavka mnenja popolnoma 
podpira. 

Ker je med uredbama veliko podobnosti, je velik del predlaganih sprememb enakih tistim, ki so 
povezane z uredbo o medicinskih pripomočkih. Vseeno pa se varnost in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkov ne more vrednotiti z enakimi merili kot medicinske pripomočke. Zato 
nekateri predlogi sprememb, ki veljajo za medicinske pripomočke, enostavno niso prilagojeni tej 
uredbi niti ustrezni zanjo. 

Pripravljavka mnenja je predlagala nekatere posebne spremembe pri teh točkah:

Odstopanje pri interni uporabi

Direktiva 98/79/ES o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih, ki se zaenkrat 
uporablja, omogoča zdravstvenim ustanovam razvoj lastnih tovrstnih diagnostičnih 
pripomočkov, če jih uporabljajo interno, in v tem primeru zanje ne veljajo pravila o 
skladnosti, ne glede na naravo pripomočka. Novopredlagana uredba omejuje področje 
uporabe za tovrstno odstopanje na razrede A, B in C, medtem ko bodo morali biti interno 
razviti testi razreda D (na primer presejanje za HIV) skladni s prihodnjo uredbo. Pripravljavka 
mnenja ta pristop podpira zaradi občutljivosti zadevnih pripomočkov, smiselna pa se ji zdi 
tudi možnost odstopanja za postopke ugotavljanja skladnosti zaradi javnega zdravja, kakor je 
predvideno v členu 45. Ocenjuje, da bi bilo vendarle treba razjasniti, katere vrste zdravstvenih 
ustanov morejo izkoristiti to odstopanje. 

Vključitev "napovedovalnih" genetskih testov 

Pripravljavka mnenja podpira predlog Komisije, da bi v uredbi zajeli tudi genetske teste, tako 
imenovane "napovedovalne" teste za pridobivanje informacij o nagnjenosti k bolezenskemu stanju ali 
bolezni. Ustrezno je torej uvesti opredelitev genetskih testov in jih natančneje določiti, tako da bodo 
zajete vse vrste teh testov. 

Pripravljavka mnenja se zaveda, da o izbiri odziva na etična vprašanja, ki se utegnejo poroditi v zvezi z 
nekaterimi vrstami teh testov, odločajo države članice. 

Meni pa, da obstajajo skupne okvirne točke za oblikovanje nekaterih določb o omogočanju 
nekaterih pripomočkov in pripomočkov za samodiagnostiko (soglasje, predpisovanje zdravil), 
in poziva države članice, naj jih poglobijo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Odgovornost za odločitev v vsakem 
posameznem primeru, ali izdelek spada v
področje uporabe te uredbe, bi morala biti 
v rokah držav članic. Če je potrebno, lahko 
Komisija za vsak primer posebej odloči, ali 
je izdelek zajet v opredelitvi in vitro 
diagnostičnega medicinskega pripomočka 
ali dodatka k in vitro diagnostičnemu 
medicinskemu pripomočku.

(8) Odgovornost za odločitev v vsakem 
posameznem primeru, ali izdelek spada v 
področje uporabe te uredbe, bi morala biti 
v rokah držav članic. Če je potrebno, lahko 
Komisija za vsak primer posebej odloči
takrat, ko je potrebno, na primer kadar se 
odločitve, sprejete v zvezi z istim 
proizvodom na nacionalni ravni, med 
državami članicami razlikujejo, ali je 
izdelek zajet v opredelitvi in vitro 
diagnostičnega medicinskega pripomočka 
ali dodatka k in vitro diagnostičnemu 
medicinskemu pripomočku.

Or. en

Obrazložitev

 Biti mora skladno z določbami člena 3.1.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Zato, da se prepreči prenos tveganja 
za nastanek škode in proizvajalčeve 
nesolventnosti na pacienta, 
poškodovanega z in vitro diagnostičnimi 
pripomočki, ter zagotovi, da bodo plačniki 
krili stroške zdravljenja, bi morali 
proizvajalci skleniti zavarovanje z 
ustreznim minimalnim kritjem.

Or. en
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Obrazložitev

V skladu z Direktivo 85/374/EGS o odgovornosti za proizvode zaenkrat še ni treba skleniti 
zavarovanja za škodne dogodke. S tem se nepošteno prenese tveganje za nastanek škode in 
proizvajalčeve nesolventnosti na paciente, ki so jih poškodovali pokvarjeni pripomočki, ter na 
plačnike, ki krijejo stroške zdravljenja. V skladu s pravili, ki že veljajo na področju zdravil, bi 
morali tudi proizvajalci pripomočkov skleniti zavarovanje odgovornosti z ustrezno minimalno 
vsoto kritja. 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(32) Za diagnostične medicinske 
pripomočke, razvrščene v razreda C in D,
bi morali proizvajalci v dokumentu, ki bi 
moral biti na voljo javnosti, povzeti glavne 
vidike varnosti in učinkovitosti 
pripomočka ter rezultate kliničnega 
ocenjevanja.

Or. en

Obrazložitev

Da se prepreči dvoumnost besedila člena 24. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– diagnostiko, preventivo, spremljanje, 
zdravljenje ali lajšanje bolezni,

– diagnostiko, preventivo, napovedovanje, 
spremljanje, zdravljenje ali lajšanje 
bolezni,

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da so testi, namenjeni napovedovanju bolezni, in vitro diagnostični 
medicinski pripomočki, tako da spadajo v področje uporabe zadevne direktive. Enako velja za 
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visoko napovedne teste (na primer genetske teste za Huntingtonovo bolezen ), kot tudi tiste, ki 
samo obveščajo o manjšem povečanju tveganja bolezni (kot je primer testiranje genske 
odpornosti na mnoge običajne bolezni). 

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. „genetski test“ pomeni test, ki se izvaja 
za zdravstvene namene in vključuje 
analizo bioloških vzorcev človeškega 
izvora, namenjen pa je izrecno 
ugotavljanju genskih značilnosti osebe, ki 
so podedovane ali pridobljene v zgodnjem 
obdobju razvoja pred rojstvom

Or. en

Obrazložitev

Ker uredba vsebuje pravila o in vitro diagnostičnih pripomočkih za namene genetskega 
testiranja, je treba opredeliti pojem „genetski test“.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „pripomoček za enkratno uporabo“ 
pomeni pripomoček, namenjen temu, da se 
uporabi pri posameznem pacientu med 
enim samim postopkom.

(8) „pripomoček za enkratno uporabo“ 
pomeni pripomoček, namenjen temu, da se 
uporabi pri posameznem pacientu med 
enim samim postopkom, in za katerega je 
bilo s preskušanjem dokazano, da ga ni 
mogoče znova uporabiti.

En sam postopek lahko vključuje več 
uporab ali daljšo uporabo pri istem 
pacientu; 

En sam postopek lahko vključuje več 
uporab ali daljšo uporabo pri istem 
pacientu; 

Or. en
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Obrazložitev

Proizvajalcem ne bi smeli dovoliti, da svoje izdelke označijo kot „pripomočke za enkratno 
uporabo“, če ustrezno ne utemeljijo, zakaj medicinskega pripomočka ni mogoče znova 
uporabiti.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 8 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) „pripomoček, namenjen enkratni 
uporabi“, pomeni pripomoček, namenjen 
uporabi pri posameznem pacientu med 
enim samim postopkom, za katerega je 
bilo s preskušanjem dokazano, da ga ni 
mogoče znova uporabiti.

Or. en

Obrazložitev

Z razširitvijo opredelitve „pripomočka za enkratno uporabo“ je uporabniku omogočena 
ponovna uporaba pripomočka, če ni dokazano, da ga ni mogoče znova uporabiti, in je 
dokazano, da je ponovna uporaba varna in v skladu z določbami člena 15. Ustrezno je treba 
prilagoditi podatke na oznaki in v navodilih o uporabi (kot so določeni v oddelkih 19.2 in 19.3 
Priloge I), da bodo odražali razliko med pripomočki „za enkratno uporabo“ in „namenjenimi 
enkratni uporabi“. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 8 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) „ pripomoček za večkratno uporabo“ 
pomeni pripomoček, ki se lahko večkrat 
uporabi in so mu priložene informacije o 
ustreznih postopkih, ki omogočajo 
ponovno uporabo, vključno o čiščenju, 
dezinfekciji, pakiranju in po potrebi 
metodi sterilizacije pripomočka, ki ga je 
treba ponovno sterilizirati, ter o omejitvi 
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števila ponovnih uporab; 

Or. en

Obrazložitev

Pripomočke, ki se lahko dokazano znova uporabijo, je treba zaradi boljše jasnosti in 
razlikovanja od „pripomočkov za enkratno uporabo„ opredeliti kot „pripomočke za 
večkratno uporabo“. 

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

15a.„storitve informacijske družbe“ 
pomeni vse storitve, ki so običajno 
zagotovljene za plačilo na razdaljo, z 
elektronskimi sredstvi in na posamezno 
zahtevo prejemnika storitev. 

Or. en

Obrazložitev

Izrazje, ki se uporablja pri prodaji pripomočkov na spletu, bi bilo treba narediti dosti bolj 
jasno vsaj s tem, da se ponovi, ne samo navede ustaljena opredelitev EU „storitve 
informacijske družbe“ iz Direktive 98/48/ES. 

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko na zahtevo države članice
ali na lastno pobudo z izvedbenimi akti 
določi, ali določen izdelek oziroma 
kategorija ali skupina izdelkov ustreza 
opredelitvi in vitro diagnostičnega 
medicinskega pripomočka ali dodatka k in 
vitro diagnostičnemu medicinskemu 
pripomočku. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 

Komisija lahko na lastno pobudo ali
zahtevo države članice z izvedbenimi akti 
določi, ali izdelek oziroma kategorija ali 
skupina izdelkov ustreza opredelitvi in 
vitro diagnostičnega medicinskega 
pripomočka ali dodatka k in vitro 
diagnostičnemu medicinskemu 
pripomočku. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 



PA\931903SL.doc 9/28 PE508.086v01-00

SL

iz člena 84(3). iz člena 84(3).

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Zahteve iz te uredbe z izjemo 
člena 59(4) se ne uporabljajo za 
pripomočke, ki so razvrščeni v razrede A, 
B in C v skladu s pravili iz Priloge VII ter 
proizvedeni in uporabljeni v eni sami 
zdravstveni ustanovi, če se pripomočki 
proizvajajo in uporabljajo samo v okviru 
enotnega sistema vodenja kakovosti 
zdravstvene ustanove in zdravstvena 
ustanova izpolnjuje zahteve iz standarda 
EN ISO 15189 ali katerega koli drugega 
enakovrednega priznanega standarda.
Države članice lahko zahtevajo, da 
zdravstvene ustanove pristojnemu organu 
predložijo seznam takih pripomočkov, ki 
so bili izdelani in se uporabljajo samo na 
njihovem ozemlju, in lahko za proizvodnjo 
in uporabo zadevnih pripomočkov 
uveljavljajo nadaljnje varnostne zahteve.

5. Zahteve iz te uredbe z izjemo 
člena 59(4) se ne uporabljajo za 
pripomočke, ki so razvrščeni v razrede A, 
B in C v skladu s pravili iz Priloge VII ter 
proizvedeni in uporabljeni v eni sami 
zdravstveni ustanovi, če se pripomočki 
proizvajajo in uporabljajo samo v okviru 
enotnega sistema vodenja kakovosti 
zdravstvene ustanove in zdravstvena 
ustanova izpolnjuje zahteve iz standarda 
EN ISO 15189 ali drugega enakovrednega 
priznanega standarda. Vendar se zahteve iz 
te uredbe še naprej uporabljajo za 
klinične ali komercialne patološke 
laboratorije, ki ne opravljajo storitev 
zdravstvene oskrbe (tj. oskrbe in 
zdravljenja pacientov) ali promocije 
javnega zdravstva kot primarno nalogo.
Države članice lahko zahtevajo, da 
zdravstvene ustanove pristojnemu organu 
predložijo seznam takih pripomočkov, ki 
so bili izdelani in se uporabljajo samo na 
njihovem ozemlju, in lahko za proizvodnjo 
in uporabo zadevnih pripomočkov 
uveljavljajo nadaljnje varnostne zahteve.

Or. en

Obrazložitev

Moralo bi biti jasno, da izjema zajema samo za institucije, ki so del javnega zdravstvenega 
sistema.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če harmoniziranih standardov ni ali ne 
zadoščajo, je Komisija pooblaščena, da 
sprejme skupne tehnične specifikacije 
glede splošnih zahtev glede varnosti in 
učinkovitosti, določenih v Prilogi I, 
tehnične dokumentacije, določene v 
Prilogi II, ali kliničnih dokazov in 
kliničnega spremljanja po dajanju na trg, 
določenih v Prilogi XII. Skupne tehnične 
specifikacije se sprejmejo z izvedbenimi 
akti v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 84(3).

1. Komisija je pooblaščena, da sprejme 
skupne tehnične specifikacije glede 
splošnih zahtev glede varnosti in 
učinkovitosti, določenih v Prilogi I, 
tehnične dokumentacije, določene v 
Prilogi II, ali kliničnih dokazov in 
kliničnega spremljanja po dajanju na trg, 
določenih v Prilogi XII. Skupne tehnične 
specifikacije se sprejmejo z izvedbenimi 
akti v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 84(3).

Or. en

Obrazložitev

Namen je zagotoviti skladnost z nedavno sprejeto uredbo o evropski standardizaciji, 
predvsem pa poskrbeti za čim boljšo rabo celotnega sklopa ustreznih tehničnih specifikacij. 
Glej tudi predlog spremembe, ki uvaja nov pododstavek 1 a (novo) s tem v zvezi.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija pri sprejemanju skupnih 
tehničnih specifikacij iz odstavka 1 ne 
ogrozi skladnosti evropskega 
standardizacijskega sistema. Skupne 
tehnične specifikacije so skladne, če ne 
nasprotujejo evropskim standardom, kar 
pomeni, da zajemajo področja, za katera 
ne obstajajo usklajeni standardi, kjer 
sprejetje novih evropskih standardov ni 
predvideno v razumnem času, trg ni 
sprejel veljavnih standardov ali so postali 
zastareli ali pa so po podatkih o 
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spremljanju in nadzoru dokazano 
nezadostni in prenos tehničnih 
specifikacij v evropske standardizacijske 
dokumente ni predviden v razumnem 
času.

Or. en

Obrazložitev

Namen je zagotoviti skladnost z nedavno sprejeto uredbo o evropski standardizaciji, 
predvsem pa poskrbeti za čim boljšo rabo celotnega sklopa ustreznih tehničnih specifikacij.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Komisija sprejme predlagane skupne 
tehnične specifikacije po posvetovanju s 
skupino, ki vključuje tudi predstavnika 
evropske organizacije za standardizacijo. 

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalci zagotovijo, da je pripomoček 
opremljen z informacijami, priloženimi v 
skladu z oddelkom 17 Priloge I v uradnem
jeziku Unije, ki ga lahko predvideni 
uporabnik brez težav razume. Jeziki, v 
katerih mora proizvajalec zagotoviti 
informacije, so lahko določeni z 
zakonodajo države članice, v kateri je 
pripomoček dostopen uporabniku.

Proizvajalci zagotovijo, da je pripomoček 
opremljen z navodili in varnostnimi
informacijami, priloženimi v skladu z 
oddelkom 17 Priloge I v jeziku, ki ga lahko 
predvideni uporabnik brez težav razume, 
kot to opredeli zadevna država članica.

Or. en
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Obrazložitev

Informacije morajo biti pacientom in uporabnikom na voljo v lastnem jeziku. 

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Proizvajalci na podlagi utemeljene 
zahteve pristojnemu organu posredujejo 
vse potrebne informacije in dokumentacijo 
za dokazovanje skladnosti izdelka v 
uradnem jeziku Unije, ki ga navedeni 
organ brez težav razume. Z navedenim 
organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri 
katerem koli popravljalnem ukrepu, 
katerega cilj je odpraviti tveganje, ki ga 
predstavlja pripomoček, ki so ga dali na trg 
ali v uporabo. 

9. Proizvajalci na podlagi utemeljene 
zahteve pristojnemu organu posredujejo 
vse potrebne informacije in dokumentacijo 
za dokazovanje skladnosti izdelka v 
uradnem jeziku Unije, ki ga navedeni 
organ brez težav razume. Z navedenim 
organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri 
popravljalnih ukrepih, katerih cilj je 
odpraviti tveganje, ki ga predstavlja 
pripomoček, ki so ga dali na trg ali v 
uporabo. 

Če pristojni organ meni ali utemeljeno 
domneva, da je pripomoček povzročil 
škodo, potem zagotovi, da morebitno 
poškodovani uporabnik, njegov pravni 
naslednik, zdravstvena zavarovalnica 
uporabnika ali ostale tretje strani, na 
katere vpliva škoda, povzročena 
uporabniku, tudi lahko zahtevajo od 
proizvajalca informacije iz prvega 
pododstavka.

Or. en

Obrazložitev

V preteklosti poškodovani uporabniki in obvezne zdravstvene zavarovalnice, ki so plačevale 
stroške zdravljenja, pogosto niso vložile odškodninskih tožb, ker ni bilo jasno, ali je bil 
pripomoček pokvarjen in je povzročil poškodbo. Okrepljena pravica do informiranosti 
odpravlja tveganje nezadostnih informacij.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
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Člen 8 – odstavek 10 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalci sklenejo ustrezno zavarovanje 
odgovornosti, ki zajema vse oblike škode, 
ki jih lahko povzročijo njihovi pripomočki 
uporabnikom. Zavarovanje krije škodo 
vsaj v naslednjih primerih:
(a) v primeru smrti ali poškodbe 
uporabnika; ali
(b) v primeru smrti ali poškodbe več 
uporabnikov zaradi uporabe istega 
pripomočka. 

Or. en

Obrazložitev

V skladu z Direktivo 85/374/EGS o odgovornosti za proizvode zaenkrat še ni obvezno skleniti 
zavarovanja za škodne dogodke. S tem se nepošteno prenese tveganje za nastanek škode in 
nesolventnosti proizvajalca na paciente, ki so jih poškodovali pokvarjeni pripomočki, ter na 
plačnike, ki krijejo stroške zdravljenja. V skladu s pravili, ki že veljajo na področju zdravil, bi 
morali proizvajalci pripomočkov prav tako skleniti zavarovanje odgovornosti z ustrezno 
minimalno vsoto kritja. 

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je proizvajalec imenoval pooblaščenega 
predstavnika v skladu s členom 9;

(b) je proizvajalec znan in je imenoval 
pooblaščenega predstavnika v skladu s 
členom 9;

Or. en

Obrazložitev

Uvoznik mora navesti proizvajalca.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
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Člen 11 – odstavek 2 – točka f (a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) je proizvajalec sklenil ustrezno 
zavarovanje odgovornosti skladno s prvim 
pododstavkom člena 8(10), razen če 
uvoznik sam lahko zagotovi ustrezno 
kritje, ki ustreza istim zahtevam. 

Or. en

Obrazložitev

Uvoznik bi se morali prepričati, da proizvajalci izpolnjujejo svoje obveznosti glede 
zavarovanja. 

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da pripomoček, ki so ga dali na 
trg, ni v skladu s to uredbo, o tem 
nemudoma obvestijo proizvajalca in 
njegovega pooblaščenega predstavnika ter, 
če je ustrezno, sprejmejo potrebne 
popravljalne ukrepe, da zagotovijo
skladnost proizvoda ali pa ga umaknejo ali 
odpokličejo. Če pripomoček predstavlja 
tveganje, prav tako nemudoma obvestijo 
pristojne organe držav članic, v katerih je 
pripomoček dostopen, in če je ustrezno, 
priglašeni organ, ki je izdal certifikat za 
zadevni pripomoček v skladu s členom 43, 
ter predložijo informacije, zlasti o 
neskladnosti in sprejetih popravljalnih 
ukrepih.

7. Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da pripomoček, ki so ga dali na 
trg, ni v skladu s to uredbo, o tem 
nemudoma obvestijo proizvajalca in po 
potrebi njegovega pooblaščenega 
predstavnika ter, če je ustrezno, poskrbijo 
za to, da se sprejmejo potrebni 
popravljalni ukrepi, da se zagotovi
skladnost proizvoda ali pa se ga umakne 
ali odpokliče in da se ti ukrepi izvedejo.
Če pripomoček predstavlja tveganje, prav 
tako nemudoma obvestijo pristojne organe 
držav članic, v katerih je pripomoček 
dostopen, in če je ustrezno, priglašeni 
organ, ki je izdal certifikat za zadevni 
pripomoček v skladu s členom 43, ter 
predložijo informacije, zlasti o 
neskladnosti in izvedenih popravljalnih 
ukrepih.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi preprečili razvodenitev informacij in odgovornosti, je proizvajalec ali njegov morebitni 
pooblaščeni zastopnik edini odgovoren za popravljalne ukrepe v zvezi s proizvodom. Uvozniki 
ne smejo sprejemati popravljalnih ukrepov, ampak lahko izvajajo samo ukrepe v skladu z 
odločitvami proizvajalca. 

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka fizična ali pravna oseba, ki 
omogoči dostopnost izdelka na trgu, 
posebej namenjenega za nadomestitev 
enakega ali podobnega sestavnega dela 
pripomočka, ki je okvarjen ali izrabljen, z 
namenom ohranjanja ali ponovne 
vzpostavitve delovanja pripomočka, ne da 
bi znatno spremenila njegovo učinkovitost 
ali varnostne značilnosti, zagotovi, da 
izdelek ne slabi varnosti in učinkovitosti 
pripomočka. Utemeljeni dokazi so na voljo 
pristojnim organom držav članic.

1. Vsaka fizična ali pravna oseba, ki 
omogoči dostopnost izdelka na trgu, 
posebej namenjenega za nadomestitev 
enakega ali podobnega sestavnega dela
pripomočka, ki je okvarjen ali izrabljen, z 
namenom ohranjanja ali ponovne 
vzpostavitve delovanja pripomočka, ne da 
bi spremenila njegovo učinkovitost ali 
varnostne značilnosti, zagotovi, da izdelek 
ne slabi varnosti in učinkovitosti 
pripomočka. Utemeljeni dokazi so na voljo 
pristojnim organom držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Izraz znatno lahko privede do različne razlage dejstev, zaradi svoje nedoločenosti pa do 
neskladnega izpolnjevanja zahtev. Če se spremeni izdelek, njegovo delovanje ali varnostne 
značilnosti, je treba izdelek nujno razvrstiti kot nov medicinski pripomoček.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izdelek, ki je posebej namenjen 
nadomestitvi sestavnega dela pripomočka 
in ki bistveno spremeni učinkovitost ali 
varnostne značilnosti pripomočka, se šteje 

2. Izdelek, ki je posebej namenjen 
nadomestitvi sestavnega dela pripomočka 
in ki spremeni učinkovitost ali varnostne 
značilnosti pripomočka, se šteje za 
pripomoček in mora ustrezati zahtevam, 
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za pripomoček. opredeljenim v tej uredbi.

Or. en

Obrazložitev

Izraz bistveno lahko privede do različne razlage dejstev, zaradi svoje nedoločenosti pa do 
neskladnega izpolnjevanja zahtev. Če se spremeni izdelek, njegovo delovanje ali varnostne 
značilnosti, je treba izdelek nujno razvrstiti kot nov medicinski pripomoček.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalec za pripomočke razreda C in 
D, razen pripomočkov za ocenjevanje 
učinkovitosti, pripravi povzetek varnosti in 
učinkovitosti. Sestavljen je tako, da je 
razumljiv predvidenemu uporabniku.
Osnutek tega povzetka je del 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti 
priglašenemu organu, vključenemu v 
ugotavljanje skladnosti v skladu s 
členom 40, in ki jo navedeni organ potrdi.

1. Proizvajalec za pripomočke razreda C in 
D, razen pripomočkov za ocenjevanje 
učinkovitosti, pripravi povzetek varnosti in 
učinkovitosti. Sestavljen je tako, da je 
razumljiv predvidenemu uporabniku in v 
jeziku države, v kateri je pripomoček na 
voljo na trgu. Osnutek tega povzetka je del 
dokumentacije, ki jo je treba predložiti 
priglašenemu organu, vključenemu v 
ugotavljanje skladnosti v skladu s 
členom 40, in ki jo navedeni organ potrdi.

Or. en

Obrazložitev

Ta dokument bi moral biti na voljo javnosti in napisan v jeziku, ki bo lahko razumljiv 
uporabnikom, zdravstvenim delavcem in pacientom. 

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Priglašeni organi izpolnjujejo 
organizacijske in splošne zahteve ter 
zahteve glede vodenja kakovosti, virov in 
postopkov, ki so potrebni za izpolnjevanje 

1. Priglašeni organi izpolnjujejo 
organizacijske in splošne zahteve ter 
zahteve glede vodenja kakovosti, virov in 
postopkov, ki so potrebni za izpolnjevanje 



PA\931903SL.doc 17/28 PE508.086v01-00

SL

njihovih nalog, za katere so imenovani v 
skladu s to uredbo. Minimalne zahteve, ki 
jih morajo izpolnjevati priglašeni organi, 
so določene v Prilogi VI.

njihovih nalog, za katere so imenovani v 
skladu s to uredbo. Zahteve, ki jih morajo 
izpolnjevati priglašeni organi, so določene 
v Prilogi VI.

Or. en

Obrazložitev

Izraz minimalen je treba izbrisati, da bi za priglašene organe v vseh državah članicah veljale 
enake zahteve in da bi zagotovili poštene in enotne pogoje.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 85, ki 
spreminjajo ali dopolnjujejo minimalne
zahteve iz Priloge VI zaradi tehničnega 
napredka in ob upoštevanju minimalnih
zahtev, potrebnih za oceno posebnih 
pripomočkov, kategorij ali skupin 
pripomočkov.

2. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 85, ki 
spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve iz 
Priloge VI zaradi tehničnega napredka in 
ob upoštevanju zahtev, potrebnih za oceno 
posebnih pripomočkov, kategorij ali skupin 
pripomočkov.

Or. en

Obrazložitev

Izraz minimalen je treba izbrisati, da bi za priglašene organe v vseh državah članicah veljale 
enake zahteve in da bi zagotovili poštene in enotne pogoje.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V priglasitvi so jasno določeni področje 
uporabe imenovanja, ki navaja dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti, postopki za 

V priglasitvi so jasno določeni področje 
uporabe imenovanja, ki navaja dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti, postopki za 



PE508.086v01-00 18/28 PA\931903SL.doc

SL

ugotavljanje skladnosti in vrsta 
pripomočka, za ocenjevanje katerega je 
priglašeni organ pooblaščen. 

ugotavljanje skladnosti, razred tveganja in 
vrsta pripomočka, za ocenjevanje katerega 
je priglašeni organ pooblaščen. 

Or. en

Obrazložitev

V priglasitvi bi bilo treba po potrebi navesti, do katerih razredov pripomočkov imajo dostop 
priglašeni organi. Nekatere tvegane pripomočke bi morali ocenjevati samo priglašeni organi, 
ki izpolnjujejo posebne zahteve, ki jih v izvedbenih aktih določi Evropska komisija. 

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko z izvedbenimi akti določi 
seznam šifer in ustreznih vrst 
pripomočkov, da opredeli področje 
uporabe imenovanja priglašenih organov, 
ki jih države članice navedejo v svoji 
priglasitvi. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 84(2).

Komisija lahko z izvedbenimi akti določi 
seznam šifer in ustreznih razredov 
tveganja ter vrst pripomočkov, da opredeli 
področje uporabe imenovanja priglašenih 
organov, ki jih države članice navedejo v 
svoji priglasitvi. Navedeni izvedbeni akti 
se sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 84(2).

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ najmanj 14 dni pred 
vsakršno odločitvijo o predvideni odločitvi
obvesti Koordinacijsko skupino za 
medicinske pripomočke in Komisijo.

Pristojni organ najmanj 14 dni pred 
predvideno odločitvijo o tem obvesti 
Koordinacijsko skupino za medicinske 
pripomočke in Komisijo. Ta odločitev se 
objavi v evropski bazi podatkov.

Or. en
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Obrazložitev

Ta odločitev mora biti dostopna, da se omogočijo usklajene prakse po vsej Evropi.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko na zahtevo države članice 
ali na lastno pobudo z izvedbenimi akti 
odloči o uporabi meril za razvrstitev iz 
Priloge VII za določen pripomoček 
oziroma kategorijo ali skupino 
pripomočkov, da jih razvrsti. 

Komisija lahko na lastno pobudo ali na 
zahtevo države članice z izvedbenimi akti 
odloči o uporabi meril za razvrstitev iz 
Priloge VII za določen pripomoček 
oziroma kategorijo ali skupino 
pripomočkov, da jih razvrsti. Takšna 
odločitev se sprejme zlasti zaradi 
reševanja različnih odločitev držav članic 
o razvrstitvi pripomočkov.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja različica člena 39 ne opredeljuje jasnega postopka za primer, ko različni pristojni 
organi pripomočke različno ocenijo. V takih primerih končno odločitev glede uporabe 
posebnega pravila, povezanega z danim pripomočkom,sprejme Komisija in tako zagotovi 
enotno izvajanje po vsej Evropi.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 9 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

minimalna pogostost nenapovedanih 
inšpekcijskih pregledov v tovarnah in 
pregledov vzorcev, ki jih priglašeni organi 
izvajajo v skladu z oddelkom 4.4 
Priloge VIII, pri čemer se upošteva razred 
tveganja in vrsta pripomočka;

črtano

Or. en
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Obrazložitev
Število nenapovedanih inšpekcijskih pregledov v točki 4.4 Priloge VIII mora biti jasno 
določeno, da se okrepijo potrebni nadzori in zagotovi, da se nenapovedane inšpekcije v vseh 
državah članicah izvajajo na isti ravni in enako pogosto. Glede na to bi bilo treba 
nenapovedane inšpekcijske preglede izvajati vsaj enkrat na ciklus izdaje certifikata ter za 
vsakega proizvajalca in pripomočke iste generične skupine. Ta instrument je bistvenega 
pomena, zato bi bilo treba obseg in postopek nenapovedanih inšpekcijskih pregledov določiti 
z uredbo in ne v izpeljanih pravilih, kot so izvedbeni akti.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ta določba mora biti jasna, da bi preprečili različno tolmačenje.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 1 – točka (a) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Poročanje o zapletih in varnostnih popravljalnih ukrepih bi moralo poleg resnih zapletov 
vsebovati vse zaplete in po razširitvi opredelitve zapleta v členu 2 (43) zajemati tudi neželene 
stranske učinke.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice se medsebojno usklajujejo 
glede oblikovanja standardnih spletnih 
strukturiranih obrazcev, ki jih za 
sporočanje resnih zapletov uporabijo 
zdravstveni delavci, uporabniki in pacienti.

Države članice se medsebojno usklajujejo 
glede oblikovanja standardnih spletnih 
strukturiranih obrazcev, ki jih za 
sporočanje resnih zapletov uporabijo 
zdravstveni delavci, uporabniki in pacienti.
Države članice pa poskrbijo za to, da 
imajo zdravstveni delavci, uporabniki in 
pacienti na voljo tudi druge oblike, s 
katerimi nacionalne pristojne organe 
obveščajo o sumih na zaplet.

Or. en

Obrazložitev

To bi lahko pomenilo omejitev za nekatere uporabnike, ki morda nimajo dostopa do spleta ali 
izkušenj, potrebnih za uporabo teh orodij. Nacionalni pristojni organi bi zato morali 
premisliti o drugačnem formatu poročanja.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročila in podatki iz člena 60(5) glede 
danega pripomočka se prav tako 
samodejno prenesejo po elektronskemu 
sistemu priglašenemu organu, ki je izdal 
certifikat skladno s členom 43.

Or. en
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Obrazložitev

Povečati je treba in jasno določiti vključitev priglašenih organov v izmenjavo informacij med 
organi za nadzor trga. Priglašeni organi potrebujejo zlasti strnjene informacije, da lahko 
prepoznavajo trende, takoj upoštevajo nove informacije in se hitro in ustrezno odzovejo na 
dogodke in zaplete, in sicer v okviru samodejnih, usklajenih komunikacijskih postopkov.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če za poročila, prejeta v skladu s členom 
59(3), pristojni organ ugotovi, da se 
nanašajo na resen zaplet, jih nemudoma 
vnese v elektronski sistem iz člena 60, 
razen če ni proizvajalec že poročal o istem 
zapletu.

Če za poročila, prejeta v skladu s členom 
59(3), pristojni organ ugotovi, da se 
nanašajo na zaplet, jih nemudoma vnese v 
elektronski sistem iz člena 60.

Or. en

Obrazložitev

Poročila je treba v vsakem primeru vnesti v elektronski sistem, zlasti za to, da se zagotovi 
kroženje vseh informacij. 

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi izvajajo ustrezne 
preglede lastnosti in učinkovitosti 
pripomočkov, po potrebi vključno s 
pregledom dokumentacije in fizikalnimi ali 
laboratorijskimi pregledi na podlagi 
ustreznih vzorcev. Upoštevajo uveljavljena 
načela glede ocene tveganja in 
obvladovanja tveganja, podatke o vigilanci 
in pritožbe. Pristojni organi lahko od 
gospodarskih subjektov zahtevajo dostop 
do dokumentacije in informacij, ki so
potrebne za izvajanje njihovih dejavnosti, 

1. Pristojni organi izvajajo ustrezne 
preglede lastnosti in učinkovitosti 
pripomočkov, po potrebi vključno s 
pregledom dokumentacije in fizikalnimi ali 
laboratorijskimi pregledi na podlagi 
ustreznih vzorcev. Upoštevajo uveljavljena 
načela glede ocene tveganja in 
obvladovanja tveganja, podatke o vigilanci 
in pritožbe. Pristojni organi lahko od 
gospodarskih subjektov zahtevajo dostop 
do dokumentacije in podatkov, ki so
potrebni za izvajanje njihovih dejavnosti, 
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ter, kadar je to potrebno in upravičeno,
vstopijo v prostore gospodarskih subjektov 
in odvzamejo potrebne vzorce 
pripomočkov. Neuporabne pripomočke, ki 
predstavljajo resno tveganje, lahko uničijo 
ali drugače onemogočijo njihovo 
delovanje, kadar menijo, da je to potrebno.

ter vstopijo v prostore gospodarskih 
subjektov in odvzamejo potrebne vzorce 
pripomočkov, ki se analizirajo v uradnem 
laboratoriju. Neuporabne pripomočke, ki 
predstavljajo resno tveganje, lahko uničijo 
ali drugače onemogočijo njihovo 
delovanje, kadar menijo, da je to potrebno.

Or. en

Obrazložitev

Pristojnim organom naj ne bi bilo treba opravičevati nobenega inšpekcijskega pregleda.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pristojni organi določijo inšpektorje, 
ki so pooblaščeni za opravljanje pregledov 
iz odstavka 1. Pomagajo jim lahko 
strokovnjaki, ki jih imenujejo pristojni 
organi. Preglede opravljajo inšpektorji 
države članice, v kateri je gospodarski 
subjekt. 

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organi bi morali določiti inšpektorje za opravljanje nadzornih dejavnosti.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Brez poseganja v mednarodne 
sporazume, ki jih je Unija sklenila s 
tretjimi državami, se lahko pregledi iz 
odstavka 1 odvijajo tudi v prostorih 
gospodarskega subjekta v tretji državi, če 
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se pripomoček načrtuje za uporabo na 
trgu Unije. 

Or. en

Obrazložitev

Če se bodo pripomočki uporabljali na trgu EU, bi morali omogočiti inšpekcijske preglede 
pristojnih organov držav članic v prostorih tretjih držav.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Po vsakem pregledu iz odstavka 1 
ustrezni pristojni organ poroča 
pregledanemu gospodarskemu subjektu o 
ravni skladnosti s to uredbo. Pristojni 
organ pred sprejetjem poročila 
pregledanemu gospodarskemu subjektu 
omogoči, da predloži pripombe. 

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se pregledani enoti poroča o rezultatih inšpekcijskega pregleda in da lahko 
poda pripombe.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 5 c (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5c. Komisija pripravi podrobne smernice 
o načelih izvajanja pregledov iz tega 
člena, ki vključujejo zlasti določbe o 
kvalifikaciji inšpektorjev in poteku 
inšpekcij ter dostopu do podatkov in 
informacij, ki jih ima gospodarski subjekt. 
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Or. en

Obrazložitev

S pripravo smernic bi moral nastati usklajen pristop k nadzornim dejavnostim v Uniji.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uporablja se od [pet let po datumu 
začetka veljavnosti].

2. Uporablja se od [tri leta po datumu 
začetka veljavnosti].

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s predlogom o medicinskih pripomočkih.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 17.2 – točka a a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) opomba: „Ta izdelek je in vitro 
diagnostični medicinski pripomoček.“

Or. en

Obrazložitev

Iz oznake mora biti to jasno razvidno.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Priloga VI – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MINIMALNE ZAHTEVE, KI JIH ZAHTEVE, KI JIH MORAJO 
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MORAJO IZPOLNJEVATI PRIGLAŠENI 
ORGANI

IZPOLNJEVATI PRIGLAŠENI ORGANI

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Priloga VII – oddelek 2.3 – točka f – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) Pripomočki, namenjeni prognozi

Or. en

Obrazložitev

V molekularnem diagnostičnem sektorju je vse bolj običajna uporaba testov za prognostiko 
pri boleznih, kot sta na primer testa za rak dojk Mammaprint podjetja Agendia in Oncotype 
Dx podjetja Genomic Health, ki se uporabljata za napovedovanje verjetnosti, da se bo po 
operaciji rakavih bolnikov bolezen ponovila. 

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Priloga VIII – odstavek 3.2 – točka d – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

postopke identifikacije izdelka, 
pripravljene in posodobljene na podlagi 
risb, specifikacij ali drugih relevantnih 
dokumentov v vsaki fazi izdelave;

postopke identifikacije in sledljivosti
izdelka, pripravljene in posodobljene na 
podlagi risb, specifikacij ali drugih 
relevantnih dokumentov v vsaki fazi 
izdelave;

Or. en

Obrazložitev

Sledljivost izdelka in njegovih delov in komponent v okviru razvojnega in proizvodnega 
procesa je sestavni del delovanja sistema zagotavljanja kakovosti in zato tudi njegovega 
ocenjevanja.
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Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Priloga VIII – oddelek 4.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priglašeni organ izvaja naključne 
nenapovedane inšpekcijske preglede v
tovarni proizvajalca ter po potrebi 
dobaviteljev in/ali podizvajalcev 
proizvajalca, ki se lahko kombinirajo z 
rednimi ocenami nadzora iz oddelka 4.3.
ali se izvajajo dodatno k tej oceni nadzora. 
Priglašeni organ pripravi načrt za 
nenapovedane inšpekcijske preglede, ki se 
proizvajalcu ne razkrije.

Priglašeni organ vsaj enkrat na pet let in 
za vsakega proizvajalca in pripomočke iz 
iste generične skupine izvaja naključne 
nenapovedane inšpekcijske preglede v
ustreznih proizvodnih obratih ter po 
potrebi dobaviteljev in/ali podizvajalcev 
proizvajalca. Priglašeni organ pripravi 
načrt za nenapovedane inšpekcijske 
preglede, ki se proizvajalcu ne sme 
razkriti. Priglašeni organ med potekom 
inšpekcijskih pregledov izvede ali zaprosi 
za izvedbo testov, da preveri, ali sistem 
upravljanja kakovosti pravilno deluje. 
Proizvajalcu o tem predloži inšpekcijsko 
poročilo in poročilo o testu.

Or. en

Obrazložitev

Število nenapovedanih inšpekcijskih pregledov v točki 4.4 mora biti jasno določeno, da se 
okrepi potrebni nadzor in zagotovi, da se nenapovedane inšpekcije v vseh državah članicah 
izvajajo na isti ravni in enako pogosto. Glede na to bi bilo treba nenapovedane inšpekcijske 
preglede izvajati vsaj enkrat na ciklus izdaje certifikata ter za vsakega proizvajalca in 
pripomočke iste generične skupine. Ta instrument je bistvenega pomena, zato bi bilo treba 
obseg in postopek nenapovedanih inšpekcijskih pregledov določiti že z uredbo in ne v 
izpeljanih pravilih, kot so izvedbeni akti.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Priloga VIII – oddelek 5.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priglašeni organ za pregled vloge zaposli
osebje z dokazanim znanjem in izkušnjami 
v zvezi z zadevno tehnologijo. Priglašeni 
organ lahko zahteva, da se vloga dopolni z 
nadaljnjimi testi ali drugimi dokazi, da se 

Priglašeni organ za pregled vloge zaposli 
osebje z dokazanim znanjem in izkušnjami 
v zvezi z zadevno tehnologijo. Priglašeni 
organ zagotovi, da vloga proizvajalca 
pravilno opisuje načrt, proizvodnjo in 



PE508.086v01-00 28/28 PA\931903SL.doc

SL

omogoči ugotavljanje skladnosti z 
zahtevami te uredbe. Priglašeni organ
opravi ustrezne fizikalne ali laboratorijske 
teste v zvezi s pripomočkom ali od 
proizvajalca zahteva izvajanje takih testov.

lastnosti pripomočka, da se omogoči
ocena skladnosti z zahtevami te uredbe.
Priglašeni organ poda ugotovitve o 
skladnosti v zvezi s:

– splošnim opisom proizvoda,
– specifikacijo načrta, vključno z opisom 
sprejetih rešitev za izpolnjevanje bistvenih 
zahtev,
– s sistematskimi postopki, uporabljenimi 
za proces načrtovanja in tehnikami za 
nadzor, spremljanje in potrditev načrta 
pripomočka.
Priglašeni organ lahko zahteva, da se 
vloga dopolni z nadaljnjim preskušanjem 
ali drugimi dokazi, da se omogoči 
ugotavljanje skladnosti z zahtevami te 
uredbe. Priglašeni organ opravi ustrezne 
fizikalno ali laboratorijsko preskušanje v 
zvezi s pripomočkom ali od proizvajalca 
zahteva izvajanje takega preskušanja.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve glede ocene skladnosti, ki temelji na oceni dosjeja načrta, je treba konkretno 
opredeliti in dopolniti tako, da se prevzame še obstoječe zahteve za oceno vloge proizvajalca, 
ki je opisana v prostovoljnem kodeksu ravnanja priglašenih organov.


