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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem tohoto návrhu je posílit konkurenceschopnost a bezpečnost v odvětví zdravotnických 
prostředků. Odvětví zdravotnických prostředků nabývá ve zdravotnictví na významu a má 
velký vliv jak na veřejné zdravotnictví, tak i na výdaje na zdravotní péči. Pojem 
„zdravotnické prostředky“ zahrnuje širokou škálu výrobků. Na trhu existuje přibližně 400 000 
různých zdravotnických prostředků, od jednoduchých prostředků (jako jsou např. injekční
stříkačky a brýle), přes zařízení pro screening a diagnostiku onemocnění a zdravotního stavu, 
až po sofistikované a složité nástroje (jako jsou např. implantabilní prostředky na záchranu 
životů, diagnostické zobrazování a minimálně  invazivní chirurgické přístroje). 

Široká veřejnost právem očekává, že tyto výrobky splní vysoké bezpečnostní požadavky. Toto 
odvětví má zároveň obrovský význam pro evropský průmysl – tvoří jej 7 000 podniků 
zaměstnávajících více než 350 000 osob, přičemž tyto podniky pravidelně zaznamenávají 
jeden z nejvyšších růstů produktivity – a vyžaduje koherentní a jasný právní rámec, který 
posílí konkurenceshopnost a inovaci.

Stávající legislativní rámec, kterým se řídí široká škála výrobků, sestává ze tří směrnic. 
Společně stanoví základní požadavky, které zdravotnické prostředky uvedené na trh musí 
splňovat v závislosti na své klasifikaci (jako je např. hodnocení rizik, řízení rizik a analýza 
nákladů a přínosů). Vedle toho směrnice stanoví systém postupů pro posuzování shody 
založený na rizicích. Tento postup obvykle provádí nezávislé subjekty (tzv. „oznámené 
subjekty“). A konečně, směrnice stanoví povinnost národních orgánů zajistit správné 
fungování trhu, např. prostřednictvím dohledu nad trhem, pokynů, námitek k normám či nové 
klasifikace prostředků.

V roce 2002 Komise přezkoumala fungování regulačního rámce a závěrem konstatovala, že 
směrnice vcelku poskytují dostatečný právní rámec. V některých specifických bodech je však 
prostor pro zlepšení.  Stávající navrhovaná směrnice má za cíl tohoto zlepšení dosáhnout. 
Nejvýznamnější návrhy se týkají vyjasnění v těchto oblastech:
• posuzování shody, včetně jasných pravidel pro návrh dokumentace a přezkoumání návrhu;
• požadavky na klinické hodnocení;
• dohled nad funkčním trhem a shoda výrobců prostředků vyráběných na zakázku;
• činnost oznámených subjektů a koordinace mezi nimi; 
• zdravotnické prostředky s výrobkem tkáňového inženýrství jako pomocným prvkem;
• zvýšená transparentnost pro širokou veřejnost.

Navrhovatel vítá návrh Komise, který byl v tomto průmyslovém odvětví již dlouho očekáván. 
Praktické návrhy v této směrnici zlepší harmonizaci v tomto velmi složitém a různorodém 
sektoru stanovením jasnějších a jednodušších pravidel. Zvýšením právní jasnosti, průhlednosti 
a jistoty pro všechny tržní subjekty a zlepšením celkového regulačního rámce návrh podpoří 
rychlý technický vývoj a zároveň zaručí vysokou míru ochrany veřejného zdraví.

Navrhovatel zdůrazňuje skutečnost, že ačkoliv se změny mohou zdát na první pohled malé a 
technické, mohou mít na dané průmyslové odvětví velký vliv. Například přesunutí některých 
prostředků v rámci klasifikace do kategorie vyššího rizika by mohlo značně zvýšit náklady. 
Na druhé straně, pro prostředky vymezené na hranici různých definic nebo pro kombinované 
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prostředky mohou být právní jasnost a jednotnost velmi důležité, protože upřesňují, která 
směrnice a tedy který postup se na ně vztahuje.

Navrhovatel by rád upozornil na skutečnost, že rozsah revidované směrnice by měl být přesně 
v souladu s novým navrhovaným nařízením o léčivých přípravcích pro moderní terapie v tom 
smyslu, že na všechny výrobky by se měla vztahovat buď tato směrnice nebo nové nařízení a 
že by se mělo zabránit zbytečnému překrývání. V případě nutnosti by Komise měla co 
nejdříve předložit návrh na vyjasnění rozsahu těchto legislativních aktů.

Konečně, vzhledem k tomu, že toto průmyslové odvětví zasahuje na celosvětový trh, stává se 
proces mezinárodní spolupráce a harmonizace norem zcela nezbytným. Navrhovatel se proto 
domnívá, že je třeba zvýšit úsilí na podporu mezinárodní spolupráce, jak formou bilaterálních 
dohod (dohody o vzájemném uznávání), tak prostřednictvím neformální spolupráce (např. 
pracovní skupina pro globální harmonizaci).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 17

(17) Za účelem lepší koordinace použití a 
účinnosti vnitrostátních zdrojů při aplikaci 
na otázky týkající se směrnice 93/42/EHS 
musí členské státy spolupracovat mezi sebou 
a na mezinárodní úrovni.

(17) Za účelem lepší koordinace použití a 
účinnosti vnitrostátních zdrojů při aplikaci 
na otázky týkající se směrnice 93/42/EHS 
musí členské státy spolupracovat mezi sebou 
a na mezinárodní úrovni. Aby mohl tento 
průmysl za stejných podmínek obstát 
v celosvětovém měřítku, je nutná 
mezinárodní normalizace a spolupráce.

Odůvodnění

Evropské odvětví  zdravotnických prostředků prodává své výrobky po celém světě. Evropské 
normy zakládající se na mezinárodních normách jsou proto vhodnější. Je třeba zvýšit úsilí na 
podporu mezinárodní spolupráce jak formou bilaterálních dohod, tak prostřednictvím 
neformální spolupráce (např. pracovní skupina pro globální harmonizaci).

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 21A (nový)

(21a) Opětovné zpracování zdravotnických 
prostředků je odvětvím, které slibuje úspory 
nákladů. Vzhledem k tomu, že v EU 
v současné době neexistují stejné podmínky 
pro všechny subjekty a vzhledem k potřebě 
zajistit bepečnost pacientů, by Komise měla 
předložit návrh týkající se opětovného 
zpracování zdravotnických prostředků, 
který by se opíral o hodnocení dopadu a 
studii trhu.  

Odůvodnění

V současné době není opětovné zpracování zdravotnických prostředků na úrovni EU nijak 
regulováno. Podle údajů Evropské asociace pro opětovné zpracovávání zdravotnických 
prostředků (EAMDR), by mohla EU dosáhnout úspory nákladů ve výši přibližně 3 miliard eur 
ročně, pokud by se plně využil potenciál opětovného zpracování zdravotnických prostředků. 
K zajištění bezpečnosti pacienta by se právní předpisy měly zaměřit na kvalitu zpracování. 
Každý návrh by měl být založen na řádném hodnocení dopadu a vycházet přitom ze 
stávajících právních předpisů v členských státech a ze studie trhu.

Pozměňovací návrh 3
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. A) PODBOD IA) (nový)

Čl. 1 bod 2 písm. a) (Směrnice 93/42/EHS)

ia) do písmene a) se doplňuje tato 
závěrečná věta:
Podle této směrnice by měly být všechny 
kontaktní čočky považovány za 
zdravotnické prostředky;

Odůvodnění

Na kontaktní čočky se v současné době v Evropě nevztahují předpisy týkající se zdravotních 
prostředků, ačkoliv i ony působí na oči a mohou být spojené se zdravotními riziky, jestliže 
nebyly řádně vyrobeny nebo jsou používány bez konzultace a dohledu odborníka na péči o 
oči.

Pozměňovací návrh 4
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. F) PODBOD I

Čl. 1 bod 5 písm. c) (Směrnice 93/42/EHS)
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„c) léčivé přípravky podle směrnice 
2001/83/ES. Při rozhodování o tom, zda 
výrobek spadá do působnosti uvedené 
směrnice nebo této směrnice, musí být 
zvláště přihlédnuto k hlavnímu typu účinku 
výrobku;“

„c) léčivé přípravky podle směrnice 
2001/83/ES. Při rozhodování o tom, zda 
výrobek spadá do působnosti uvedené 
směrnice v důsledku uplatnění definice 
uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice 
2001/83/ES nebo do působnosti této 
směrnice, musí být zvláště přihlédnuto k 
hlavnímu typu účinku výrobku;“

Odůvodnění

Navrženou směrnici je třeba upravit tak, aby definice zdravotnických prostředků byla 
přísnější. Tím pádem by bylo těžší registrovat léčivé přípravky jako zdravotnické prostředky. 
V návrhu Komise na změnu směrnice jsou zahrnuty pozměňovací návrhy k části obsahující 
definice v článku 1. Definice „zdravotnického prostředku“ uvedená v čl. 1.2 a) je nicméně do 
značné míry podobná definici uvedené v současné směrnici.

Pozměňovací návrh 5
ĆL. 2 BOD 1 PÍSM. F) PODBOD IA) (nový)
Čl. 1 odst. 5 písm. d) (směrnice 93/42/EHS)

ia) písm. d) se nahrazuje tímto:
„d) kosmetické výrobky, na které se 
vztahuje směrnice 76/768/EHS. Při 
rozhodování o tom, zda výrobek spadá do 
působnosti směrnice 76/768/ES nebo této 
směrnice, musí být přihlédnuto zejména k 
hlavnímu zamýšlenému účinku a 
příslušnému akčnímu mechamismu;“

Odůvodnění

V některých případech mají kosmetické výrobky lékařský účel (tj. léčení nemoci), a proto by 
měly být klasifikovány jako zdravotnické prostředky. O tom, kterou směrnici je třeba uplatnit, 
se rozhoduje pro každý případ zvlášť, a to podle zamýšleného účelu výrobku.

Pozměňovací návrh 6
ĆL. 2 BOD 1 PÍSM. G)

Čl. 1 odst. 6 (směrnice 93/42/EHS)

g) Odstavec 6 se zrušuje. vypouští se

Odůvodnění

Cílem těchto pozměňovacích návrhů je znovu vyjmout osobní ochranném vybavení z této 
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směrnice. Na tyto výrobky se v dostatečné míře vztahuje směrnice 89/686/EHS. Je třeba se 
vyhnout zbytečnému uplatňování dvou směrnic s rozdílnými postupy posuzování shody. 

Pozměňovací návrh 7
ČL. 2 BOD 1A (nový)

Čl. 2 bod 1a) (nový) (Směrnice 93/42/EHS)

1a) Do článku 2 se vkládá tento odstavec:
„Členské státy podniknou všechny nezbytné 
kroky, aby zajistily, že zdravotnické 
prostředky prodávané prostřednictvím 
internetu, poštovních objednávek a jinými 
distribučními cestami neohrožují zdraví a 
bezpečnost spotřebitelů a že splňují všechna 
ustanovení uvedená v této směrnici.“ 

Odůvodnění

Prodej zdravotnických prostředků přes internet, poštovní objednávky a jinými alternativními 
distribučními cestami je v mnohých evropských zemích čím dál tím běžnější a může případně 
ohrozit zdraví obyvatel Evropy, jelikož tento prodej nepodléhá žádným konzultacím ani 
doporučením příslušných odborníků.

Pozměňovací návrh 8
ĆL. 2 BOD 3

Čl. 9 odst. 3 (směrnice 93/42/EHS)

3. Pokud se členský stát domnívá, že 
klasifikační pravidla stanovená v příloze IX 
vyžadují přizpůsobení z důvodu technického 
pokroku a informací, které se stávají 
dostupnými v informačním systému 
stanoveným v článku 10, předloží Komisi 
řádně zdůvodněnou žádost a požádá ji o 
přijetí nutných opatření. Komise tato 
opatření přijme postupem podle čl. 7 odst. 2.

3. Pokud se členský stát domnívá, že 
klasifikační pravidla stanovená v příloze IX 
vyžadují přizpůsobení z důvodu technického 
pokroku a informací, které se stávají 
dostupnými v informačním systému 
stanoveným v článku 10, předloží Komisi 
řádně zdůvodněnou žádost a požádá ji o 
přijetí nutných opatření. Komise tato 
opatření přijme postupem podle čl. 7 odst. 2. 
Komise zajistí, aby zúčastněným stranám 
byly neodkladně poskytnuty příslušné 
informace o plánovaných opatřeních.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v různých třídách existují rozdílné požadavky, změny v klasifikaci mohou 
mít pro toto odvětví velký význam.  Aby toto odvětví mohlo provádět dobře naplánované a 
rentabilní investice do výzkumu a vývoje a do výroby, měly by být příslušné informace a 
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plánovaných změnách klasifikace zveřejněny co nejdříve.

Pozměňovací návrh 9
ĆL. 2 BOD 5 PÍSM. A)

Čl. 12 odst. 3 (směrnice 93/42/EHS)

a) V odstavci 3 se slova „příloh IV, V nebo 
VI“ nahrazují slovy „příloh II, IV, V nebo 
VI“.

a) V odstavci 3 se slova „příloh IV, V nebo 
VI“ nahrazují slovy „příloh II, IV, V nebo 
VI“ a slova „získání sterility“ nahrazují 
slova „získání a udržení sterility v průběhu 
skladování prostředku nebo do doby, než je 
sterilní balení otevřeno či poškozeno“.

Pozměňovací návrh 10
ĆL. 2 BOD 10

Čl. 15 odst. 2 pododstavec 1 (směrnice 93/42/EHS)

2. V případě prostředků spadajících do třídy 
III a implantibilních a dlouhodobě 
invazivních prostředků spadajících do třídy 
IIa nebo IIb může výrobce zahájit příslušné 
klinické zkoušky po uplynutí lhůty 60 dní od 
oznámení, pokud mu příslušné orgány 
během této lhůty nesdělí opačné rozhodnutí 
vycházející z ohledů na veřejné zdraví nebo 
veřejný pořádek. Taková rozhodnutí budou 
příslušnými orgány sdělena ostatním 
členským státům.

2. V případě prostředků spadajících do třídy 
III a implantibilních a dlouhodobě 
invazivních prostředků spadajících do třídy 
IIa nebo IIb může výrobce zahájit příslušné 
klinické zkoušky po uplynutí lhůty 60 dní od 
oznámení, pokud mu příslušné orgány 
během této lhůty nesdělí opačné rozhodnutí 
vycházející z ohledů na veřejné zdraví nebo 
veřejný pořádek. Taková rozhodnutí a  
odůvodnění těchto rozhodnutí budou 
příslušnými orgány sdělena ostatním 
členským státům a zúčastněným stranám.

Pozměňovací návrh 11
ĆL. 4 ODST. 1 PODODSTAVEC 2

Tyto předpisy uvedou v účinnost [12 měsíců 
od transpozice].

Tyto předpisy uvedou v účinnost [18 měsíců 
od transpozice].

Odůvodnění

Přechodné období by mělo být dostatečně dlouhé na to, aby měli výrobci dost času na 
provedení nezbytných testů a k předložení žádostí, a nemuseli zbytečně zastavovat probíhající 
výrobu.
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Pozměňovací návrh 12
PŘÍLOHA I BOD 1 PÍSM.B)

Příloha I oddíl 10 odst. 4a (nový) (Směrnice 90/385/EHS)

Oznámený subjekt ověřuje užitečnost látky. 
Výhradní úloha agentury EMEA a
příslušných orgánů určených členskými 
státy spočívá v poskytování odborného 
stanoviska ke kvalitě a bezpečnosti látky.

Odůvodnění

Vyjasnění úlohy oznámených subjektů a agentury EMEA či příslušných orgánů zabrání tomu, 
aby se při schvalování zdravotnických prostředků se zcela zdokumentovanými léčivými 
látkami zavedenými do praxe postupovalo jako u léků, což by vedlo k neúměrným nákladům a 
časovým investicím, ovšem k žádným přínosům pro pacienty.

Pozměňovací návrh 13
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM.B)

Příloha I oddíl 7.4 odst. 2 poslední část (Směrnice 93/42/EHS)

musí oznámený subjekt po ověření 
užitečnosti látky jako součásti 
zdravotnického prostředku a s přihlédnutím 
k určenému účelu tohoto prostředku žádat 
odborné stanovisko od Evropské agentury 
pro léčivé přípravky (EMEA) ke kvalitě 
a bezpečnosti této látky. Při vydávání svého 
stanoviska přihlédne EMEA k výrobnímu 
postupu a k údajům týkajícím se začlenění 
této látky do prostředku.

musí oznámený subjekt po ověření 
užitečnosti látky jako součásti 
zdravotnického prostředku a s přihlédnutím 
k určenému účelu tohoto prostředku žádat 
odborné stanovisko od příslušného 
vnitrostátního orgánu určeného členským 
státem v souladu se směrnicí 2001/83/ES 
nebo od EMEA ke kvalitě a bezpečnosti této 
látky. Při vydávání svého stanoviska 
přihlédne příslušný orgán nebo EMEA 
k výrobnímu postupu, k souvisejícím
údajům a také k užitečnosti začlenění této 
látky do prostředku, jak to určil oznámený 
subjekt.

Odůvodnění

Současný systém, který oznámeným subjektům umožňuje požádat o stanovisko kterýkoliv 
příslušný státní orgán, by měl být zachován, aby bylo zajištěno včasné a finančně efektivní 
posouzení bezpečnosti a kvality dotčené látky. Povinností hodnotit užitečnost začlenění léčivé 
látky do zdravotnického prostředku by měl být i nadále pověřen hodnotící orgán odpovědný 
za celkové posouzení prostředku.

Pozměňovací návrh 14
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PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. F)
Příloha I Oddíl 13.1 odst. 1(směrnice 93/42/EHS)

13.1 Každý prostředek musí být opatřen 
informacemi potřebnými pro jeho bezpečné 
a správné používání s přihlédnutím k 
proškolení a znalostem potenciálních 
uživatelů a pro identifikaci výrobce.

13.1 Každý prostředek musí být opatřen 
informacemi potřebnými pro jeho bezpečné 
používání, ke kterému byl zamýšlen, s 
přihlédnutím k proškolení a znalostem 
potenciálních uživatelů a pro identifikaci 
výrobce.

Odůvodnění

Vytváří právní srozumitelnost zavedením obecně přijatelného pojmu „zamýšlené použití“.

Pozměňovací návrh 15
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM.G) PODBOD II)

Příloha I oddíl 13.3 písm. b) (Směrnice 93/42/EHS)

ii) písm. b) se nahrazuje tímto:
„b) podrobnosti vyloženě nezbytné pro 
uživatele pro účely identifikace prostředku 
a obsahu balení včetně případného kódu 
mezinárodně uznávaného generického 
značení zdravotnických prostředků;“

vypouští se

Odůvodnění

Pokud se bude na výrobcích, obalech a v návodech k použití objevovat ještě více kódů, povede 
to pouze ke zvyšování administrativních nákladů, aniž by to mělo nějaký přínos pro pacienty. 
Kódy globální nomenklatury pro zdravotnické prostředky (Global Medical Devices 
Nomenclature, GMDN) se již používají k podávání zpráv o zabezpečení, takže orgánům 
umožňují posoudit otázky případných rizik.

Pozměňovací návrh 16
PŘÍLOHA II BOD 7 PÍSM. B) PODBOD III)

Příloha VII Oddíl 3 odrážka 7a (nová) (směrnice 93/42/EHS)

— klinické hodnocení podle přílohy X, — případně klinické hodnocení podle 
přílohy X,

Odůvodnění

Tato příloha se vtahuje na výrobky třídy I, jako jsou lopatky na stlačení kořene jazyka, vatové 
gázy, vycházkové hole a obroučky brýlí. Není nutné shromažďovat všechny informace pro 
klinické hodnocení tohoto druhu výrobků.
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Pozměňovací návrh 17
PŘÍLOHA II BOD 9 PÍSM. C) PODBOD VII)

Příloha IX Oddíl 4.4 (směrnice 93/42/EHS)

vii) V oddílu 4.4 se slova „Neaktivní 
prostředky“ nahrazují slovem „Prostředky“.

vii) Oddíl 4.4 se nahrazuje tímto:
„Prostředky určené k zaznamenávání 
rentgenů za účelem vytváření 
diagnostických obrazů jsou ve třídě IIa“. 

Odůvodnění

Vyjasnění. Původní text by neúmyslně mohl zahrnovat další prostředky (např. zaznamenávání 
diagnostických rentgenových snímků na digitální média), jejichž zařazení do třídy IIa by se 
v rámci klasifikace zdálo být nepřiměřené.
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