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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tento návrh sa zameriava na posilnenie konkurencieschopnosti a zvýšenie bezpečnosti 
v oblasti zdravotníckych pomôcok. Zdravotnícke pomôcky tvoria stále významnejší segment 
zdravotníctva, ktorý má významný vplyv na verejné zdravie, ako aj na výdavky na zdravotnú 
starostlivosť. Pojem „zdravotnícka pomôcka“ pokrýva širokú škálu výrobkov. Na trhu sa 
nachádza približne 400 000 rôznych zdravotníckych pomôcok, od jednoduchých pomôcok 
(akými sú napr. striekačky a okuliare), cez zariadenia na sledovanie a diagnózu chorôb 
a zhodnotenie zdravotného stavu, až po tie najzložitejšie prístroje (napr. život zachraňujúce 
implantovateľné pomôcky, zariadenia na diagnostické snímanie a minimálnu invazívnu 
chirurgiu).

Všeobecná verejnosť právom očakáva, že všetky tieto výrobky budú spĺňať najvyššie 
bezpečnostné normy. Súčasne má tento sektor pre európsky priemysel zásadný význam 
(v jeho rámci pôsobí 7000 podnikov, ktoré zamestnávajú viac ako 350 000 ľudí a pravidelne 
vykazujú jeden z najvyšších rastov výroby) a vyžaduje si koherentný a jasný legislatívny 
rámec, ktorý by podporil konkurencieschopnosť a inovácie.

Súčasný legislatívny rámec, ktorý sa vzťahuje na širokú škálu výrobkov, sa skladá z troch 
smerníc. Spoločne stanovujú základné požiadavky, ktoré musia zdravotnícke pri uvádzaní na 
trh pomôcky spĺňať v závislosti od ich klasifikácie (ako napr. vyhodnotenie rizika, riadenie 
rizika a analýza rizík a výnosov). Tieto smernice okrem toho vytvárajú systém postupov 
posudzovania zhody na základe rizika, ktoré zvyčajne vykonávajú nezávislé orgány (tzv. 
„oznámené orgány“). Smernice ukladajú národným orgánom povinnosť zabezpečiť správne 
fungovanie trhu, napr. prostredníctvom sledovania trhu, poradenstva, námietok proti normám 
alebo reklasifikácii pomôcok.

Komisia v roku 2002 vykonala kontrolu fungovania regulačného rámca. V záveroch kontroly 
sa uvádza, že tieto smernice vo všeobecnosti tvoria primeraný právny rámec. Pokiaľ však ide 
o konkrétne body, existuje priestor pre možné zlepšenia. Cieľom v súčasnosti navrhovanej 
smernice je tieto zlepšenia zapracovať. Najvýznamnejšie návrhy sa týkajú objasnení v týchto 
oblastiach:
• posudzovanie zhody vrátane jasných pravidiel pre návrh dokumentácie a kontroly návrhu;
• požiadavky na klinické hodnotenie;
• kontrola výrobkov po ich umiestnený na trh a zhoda výrobcov pomôcok vyrábaných na 

zákazku;
• fungovanie a koordinácia oznámených orgánov;
• zdravotnícke pomôcky s výrobkom tkanivového inžinierstva ako doplnkovým výrobkom;
• zvýšená transparentnosť pre všeobecnú verejnosť.

Váš spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta návrh Komisie, ktorý bol v tomto 
priemyselnom odvetví už dlho očakávaný. Praktické návrhy v tejto smernici posilnia 
harmonizáciu v tomto vysoko komplexnom a rôznorodom sektore tým, že zabezpečia 
jasnejšie a jednoduchšie pravidlá. Zvyšovaním právnej jasnosti, transparentnosti a istoty pre 
všetkých účastníkov trhu a zlepšovaním celkového regulačného rámca návrh podporí rýchly 
technologický pokrok a súčasne zabezpečí vysokú úroveň ochrany verejného zdravia.
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Váš spravodajca zdôrazňuje skutočnosť, že aj napriek tomu, že sa zmeny na prvý pohľad 
môžu javiť ako malé a technické, môžu mať významný vplyv na daný priemysel. Napríklad 
v dôsledku reklasifikácie určitých pomôcok do kategórie vyššieho rizika by mohlo dôjsť 
k výraznému zvýšeniu nákladov. Na druhej strane, v prípade pomôcok pohybujúcich sa na 
hranici rôznych definícií alebo v prípade kombinovaných pomôcok, môže byť právna jasnosť 
a jednotnosť veľmi dôležitá, pretože jasne stanovuje, ktorá smernica a teda ktorý postup sa na 
ne vzťahuje.

Váš spravodajca upozorňuje na skutočnosť, že rozsah tejto revidovanej smernice by mal byť 
v plnom súlade s novým navrhovaným nariadením o lekárskych výrobkoch pre moderné 
terapie v tom zmysle, že na všetky výrobky by sa mala vzťahovať buď táto smernica, alebo 
nové nariadenie a že malo by sa zabrániť zbytočnému prekrývaniu. Komisia by podľa potreby 
mala čo najskôr predložiť návrh na objasnenie rozsahu týchto legislatívnych aktov.

Vzhľadom na skutočnosť, že toto priemyselné odvetvie pôsobí na celosvetovom trhu, je 
proces medzinárodnej spolupráce a normalizácie noriem nevyhnutný. Váš spravodajca sa 
preto domnieva, že by sa malo vyvinúť väčšie úsilie o podporu medzinárodnej spolupráce 
vo forme bilaterálnych dohôd (dohody o vzájomnom uznávaní), ako aj prostredníctvom 
neformálnej spolupráce (napr. pracovná skupina pre globálnu harmonizáciu).

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku žiada Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 17

(17) V snahe lepšie skoordinovať
uplatňovanie a efektívnosť vnútroštátnych 
zdrojov pri ich uplatňovaní na otázky 
súvisiace so smernicou 93/42/EHS, musia 
členské štáty spolupracovať vzájomne, ako 
aj na medzinárodnej úrovni;

(17) V snahe lepšie skoordinovať 
uplatňovanie a efektívnosť vnútroštátnych 
zdrojov pri ich uplatňovaní na otázky 
súvisiace so smernicou 93/42/EHS, musia 
členské štáty spolupracovať vzájomne, ako 
aj na medzinárodnej úrovni. Na to, aby 
priemysel mohol za rovnakých podmienok 
konkurovať na celosvetovej úrovni, je 
potrebné, aby došlo k normalizácii 
a spolupráci na medzinárodnej úrovni.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

Výrobky európskych podnikov dodávajúcich zdravotné pomôcky sa predávajú do celého sveta.
Preto sú výhodnejšie európske normy, ktoré vychádzajú z medzinárodného normalizačného 
postupu. Malo by sa vyvinúť väčšie úsilie o podporu medzinárodnej spolupráce vo forme 
bilaterálnych dohôd, ako aj prostredníctvom neformálnej spolupráce (napr. pracovná skupina 
pre globálnu harmonizáciu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 21 A (nové)

(21a) Recyklácia zdravotníckych pomôcok 
je z hľadiska úspor nákladov sľubným 
odvetvím. Keďže v súčasnosti neexistujú 
v uvedenej oblasti rovnaké podmienky 
v rámci EÚ a keďže je potrebné zabezpečiť 
bezpečnosť pacientov, Komisia by mala 
predložiť návrh o recyklácii zdravotníckych 
pomôcok na základe hodnotenia dosahu 
a štúdie trhu.

Odôvodnenie

Recyklácia zdravotníckych pomôcok nie je v súčasnosti regulovaná na úrovni EÚ. Podľa 
údajov Európskeho združenia pre recykláciu zdravotníckych pomôcok (EAMDR) by sa ročne 
mohli usporiť približne 3 mld. eur, ak by sa plne využil potenciál recyklácie zdravotníckych 
pomôcok. Právne predpisy by sa mali sústrediť na kvalitu recyklácie, čím by sa zabezpečila 
bezpečnosť pacientov. Akýkoľvek návrh by mal byť založený na riadnom hodnotení dosahu, 
ktoré by sa sústredilo na existujúce právne úpravy v členských štátoch, a na štúdii trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD A BOD I A (nový)

Článok 1 odsek 2 bod a) (Smernica 93/42/EHS)

ia) v bode a) sa dopĺňa táto záverečná veta:
V zmysle tejto smernice by sa mali všetky 
druhy kontaktných šošoviek považovať za 
zdravotnícke pomôcky;

Odôvodnenie

Kozmetické kontaktné šošovky nie sú v súčasnosti v Európe regulované ako zdravotnícke 
pomôcky, hoci majú rovnaký účinok a prípadné zdravotné riziká pre oko v prípade, ak nie sú 
správne vyrobené a ak sa používajú bez konzultovania a bez dozoru očného špecialistu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD F BOD I

Článok 1 odsek 5 bod c) (Smernica 93/42/EHS)

„c) lieky v pôsobnosti smernice 2001/83/ES.
Pri rozhodovaní o tom, či produkt spadá do 
pôsobnosti uvedenej smernice alebo tejto 
smernice, sa venuje mimoriadna pozornosť 
základnému spôsobu pôsobenia liečiva;”

„c) lieky v pôsobnosti smernice 2001/83/ES.
Pri rozhodovaní o tom, či produkt spadá do 
pôsobnosti uvedenej smernice na základe 
uplatňovania vymedzenia ustanoveného 
v bode b) článku 1 ods. 2 smernice
2001/83/ES alebo do pôsobnosti tejto 
smernice, sa venuje mimoriadna pozornosť 
základnému spôsobu pôsobenia liečiva;“

Odôvodnenie

Navrhovaná smernica sa musí upraviť, aby bolo vymedzenie pojmu zdravotnícka pomôcka 
prísnejšie. Registrovanie liečiv ako zdravotníckych pomôcok by sa tak stalo ťažším.
Predbežný návrh Komisie na revíziu smernice zahŕňa zmeny a doplnenia vymedzení v článku 
1. Vymedzenie pojmu „zdravotnícka pomôcka“ a článok 1 ods. 2 bod a) je v podstate rovnaké 
ako v existujúcej smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD F BOD I A (nový)

Článok 1 odsek 5 bod d) (Smernica 93/42/EHS)

ia) bod d) sa nahrádza takto:
„d) kozmetické výrobky, na ktoré sa 
vzťahuje smernica 76/768/EHS. Pri 
rozhodovaní o tom, či sa na daný výrobok 
vzťahuje smernica 76/768/ES alebo táto 
smernica, sa osobitne zohľadní základný 
určený účel výrobku, ako aj príslušné 
mechanizmy postupu;“

Odôvodnenie

V niektorých prípadoch  sa kozmetické výrobky používajú aj na lekárske účely (napr. na 
liečbu chorôb) a preto by mali byť klasifikované ako zdravotnícke pomôcky. Rozhodnutie 
o platnosti konkrétnej smernice by sa preto malo prijímať osobitne v každom prípade na 
základe zamýšľaného účelu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD G

Článok 1 odsek 6 (Smernica 93/42/EHS)
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g) Odsek 6 sa zrušuje. vypúšťa sa

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné vyňatie osobného 
ochranného vybavenia z tejto smernice. Na tieto výrobky sa v dostatočnej miere vzťahuje 
smernica 89/686/EHS. Malo by sa predísť zbytočnému uplatňovaniu dvoch smerníc 
s rozdielnymi postupmi posudzovania zhody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 2 BOD 1 A (nový)

Článok 2 odsek 1 a (nový) (Smernica 93/42/EHS)

1a) Do článku 2 sa pridáva tento odsek:
„Členské štáty vykonajú všetky opatrenia 
potrebné na zabezpečenie toho, aby 
zdravotnícke pomôcky predávané 
prostredníctvom internetu, zásielkového 
predaja a iných distribučných kanálov 
neohrozili zdravie a bezpečnosť 
spotrebiteľov, a toho, aby vyhovovali 
všetkým ustanoveniam tejto smernice“.

Odôvodnenie

Predaj zdravotníckych pomôcok cez internet, zásielkový predaj alebo iné alternatívne 
distribučné kanály sa stáva čoraz bežnejším v mnohých európskych krajinách. Môže so sebou 
priniesť potenciálne zdravotné riziká pre občanov EÚ, pretože sa predaj uskutočňuje bez 
poradenstva príslušného špecialistu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 2 BOD 3

Článok 9 odsek 3 (Smernica 93/42/EHS)

3. Ak sa členský štát domnieva, že pravidlá 
triedenia uvedené v prílohe IX potrebujú 
úpravu na základe technického pokroku 
a akýchkoľvek informácií, ktoré sa stali 
dostupnými v rámci informačného systému 
uvedeného v článku 10, predloží Komisii 
riadne odôvodnenú žiadosť a požiada ju 
o prijatie potrebných opatrení. Komisia 
prijme tieto opatrenia v súlade s postupom 
uvedeným v článku 7 ods. 2.

3. Ak sa členský štát domnieva, že pravidlá 
triedenia uvedené v prílohe IX potrebujú 
úpravu na základe technického pokroku 
a akýchkoľvek informácií, ktoré sa stali 
dostupnými v rámci informačného systému 
uvedeného v článku 10, predloží Komisii 
riadne odôvodnenú žiadosť a požiada ju 
o prijatie potrebných opatrení. Komisia 
prijme tieto opatrenia v súlade s postupom 
uvedeným v článku 7 ods. 2. Komisia 
zabezpečí, aby sa príslušné informácie 
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o plánovaných opatreniach bezodkladne 
poskytovali zainteresovaným stranám.

Odôvodnenie

Zmeny v rámci klasifikácie môžu mať veľký význam pre priemysel vzhľadom na rôzne 
požiadavky v rôznych triedach. Je potrebné, aby sa čo najskôr uverejnili príslušné informácie 
o predpokladaných zmenách v rámci klasifikácie, aby priemysel mohol uskutočniť dobre 
plánované a nákladovo efektívne investície v oblasti výskumu a rozvoja a výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 2 BOD 5 BOD A

Článok 12 odsek 3 (Smernica 93/42/EHS)

a) V odseku 3 sa slová „príloha IV, V a VI“ 
nahrádzajú slovami „príloha II, IV, V alebo 
VI“.

a) V odseku 3 sa slová „príloha IV, V a VI“ 
nahrádzajú slovami „príloha II, IV, V alebo 
VI“ a slová „získanie sterility“ sa 
nahrádzajú slovami „získanie a zachovanie 
sterility počas doby skladovateľnosti 
pomôcky, alebo pokým nedôjde k otvoreniu 
alebo poškodeniu sterilného obalu“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 2 BOD 10

Článok 15 odsek 2 pododsek 1 (Smernica 93/42/EHS)

2. Pri pomôckach triedy III a 
implantovateľných pomôckach a inváznych 
pomôckach na dlhodobé používanie triedy 
IIa alebo IIb môže výrobca začať klinické 
skúšanie po uplynutí lehoty 60 dní od 
úradného oznámenia okrem prípadov, ak mu 
príslušné orgány neoznámia v tejto lehote 
zamietavé rozhodnutie odôvodnené 
ochranou záujmov verejného zdravia alebo 
verejného poriadku. Príslušný orgán oznámi 
takéto rozhodnutie ostatným členským 
štátom.

2. Pri pomôckach triedy III a 
implantovateľných pomôckach a inváznych 
pomôckach na dlhodobé používanie triedy 
IIa alebo IIb môže výrobca začať klinické 
skúšanie po uplynutí lehoty 60 dní od 
úradného oznámenia okrem prípadov, ak mu 
príslušné orgány neoznámia v tejto lehote 
zamietavé rozhodnutie odôvodnené 
ochranou záujmov verejného zdravia alebo 
verejného poriadku. Príslušný orgán oznámi 
takéto rozhodnutie a odôvodnenie
rozhodnutia ostatným členským štátom a 
zúčastneným stranám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 4 ODSEK 1 PODODSEK 2

Tieto ustanovenia uplatňujú od [12 mesiacov Tieto ustanovenia uplatňujú od [18 mesiacov



AD\623713SK.doc 9/12 PE 374.018v02-00

SK

od transpozície]. od transpozície].

Odôvodnenie

Prechodné obdobie by malo byť dostatočne dlhé na to, aby výrobcovia získali potrebný čas na 
uskutočnenie nevyhnutných testov a na predloženie žiadostí, aby nedošlo k zbytočnému 
ukončeniu výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
PRÍLOHA I BOD 1 BOD B

Príloha I oddiel 10 odsek 4 a (nový) (Smernica 90/385/EHS)

Notifikovaný orgán overí užitočnosť látky.
Úlohou EMEA a príslušných orgánov 
určených členskými štátmi je len poskytnúť 
vedecké stanovisko o kvalite a bezpečnosti 
látky.

Odôvodnenie

Objasnenie úlohy notifikovaných orgánov a EMEA/príslušných orgánov zabráni tomu, aby sa 
schvaľovanie zdravotníckych pomôcok s úplne dokumentovanými integrovanými liečivými 
látkami v praxi spracovávalo ako liečivo, čo by spôsobilo neprimerané finančné a časové 
náklady bez toho, aby boli prínosné pre pacientov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
PRÍLOHA II BOD 1 BOD B

Príloha I oddiel 7.4 odsek 2 posledná časť (Smernica 93/42/EHS)

notifikovaný orgán, po overení užitočnosti 
tejto látky ako súčasti zdravotníckej 
pomôcky a s ohľadom na stanovený účel 
pomôcky, požiada Európsku agentúru na 
hodnotenie liekov (EMEA) o vedecké 
stanovisko ku kvalite a bezpečnosti látky.
EMEA pri vydávaní svojho stanoviska 
zohľadní výrobný proces a údaje týkajúce sa 
inkorporovania látky do pomôcky.

notifikovaný orgán, po overení užitočnosti 
tejto látky ako súčasti zdravotníckej 
pomôcky a s ohľadom na stanovený účel 
pomôcky, požiada národný príslušný orgán 
menovaný členským štátom v súlade so 
smernicou 2001/83/ES alebo EMEA o 
vedecké stanovisko ku kvalite a bezpečnosti 
látky. Príslušný orgán alebo EMEA pri 
vydávaní svojho stanoviska zohľadní 
výrobný proces a s ním súvisiace údaje, ako 
aj užitočnosť inkorporovania látky do 
pomôcky, ako ho určí notifikovaný orgán.

Odôvodnenie

Súčasný systém, ktorý umožňuje notifikovaným orgánom požiadať hociktorý príslušný 
vnútroštátny orgán o stanovisko, by sa mal zachovať. Zabezpečilo by sa tak včasné 
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a nákladovo efektívne posudzovanie bezpečnosti a kvality predmetnej látky. Povinnosť 
vyhodnocovať užitočnosť zdravotníckej pomôcky vrátane obsiahnutej látky by mala zostať 
v rukách hodnotiaceho orgánu zodpovedného za celkové hodnotenie pomôcky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
PRÍLOHA II BOD 1 BOD F

Príloha I oddiel 13.1 odsek 1 (Smernica 93/42/EHS)

13.1. Ku každej pomôcke sa musia priložiť
informácie potrebné na bezpečné a správne
používanie pomôcky a na identifikovanie 
výrobcu, pričom sa prihliada na vzdelanie a 
vedomosti potenciálnych používateľov.

13.1. Pre každú pomôcku sa musia 
poskytnúť informácie potrebné na bezpečné 
používanie pomôcky na určený účel a na 
identifikovanie výrobcu, pričom sa prihliada 
na vzdelanie a vedomosti potenciálnych 
používateľov.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh vytvára právnu zrozumiteľnosť zavedením všeobecne 
prijateľného pojmu „určený účel“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
PRÍLOHA II BOD 1 BOD G BOD II

Príloha I oddiel 13.3 bod b) (Smernica 93/42/EHS)

ii) bod b) sa nahrádza takto:
“b) údaje nevyhnutne potrebné na to, aby 
používateľ mohol identifikovať pomôcku a 
obsah obalu vrátane príslušného kódu 
medzinárodne uznávanej nomenklatúry 
generických zdravotníckych pomôcok;”

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pridanie ďalších kódov na výrobky, obaly a návody len zvýši administratívne náklady 
a neprinesie pacientom žiaden prospech.  Kódy GMDN sa už používajú, čo umožňuje 
orgánom posúdiť potenciálne rizikové otázky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
PRÍLOHA II BOD 7 BOD B BOD III

Príloha VII oddiel 3 zarážka 7 a (nová) (Smernica 93/42/EHS)

— klinické hodnotenie v súlade s prílohou 
X,

— podľa potreby klinické hodnotenie 
v súlade s prílohou X,
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Odôvodnenie

Táto príloha sa vzťahuje na výrobky triedy I, akými sú ústne lopatky, bavlnené gázy, 
vychádzkové palice a okuliarové rámy. Nie je nevyhnutné, aby sa na klinické vyhodnotenie 
tohto typu výrobkov zhromažďovali všetky informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
PRÍLOHA II BOD 9 BOD C BOD VII

Príloha IX oddiel 4.4 (Smernica 93/42/EHS)

vii) v odseku 4.4 sa slová „Neaktívne 
pomôcky“ nahrádzajú slovom „Pomôcky“.

vii) odsek 4.4 sa nahrádza takto: „Pomôcky, 
ktorých účelom je zaznamenávanie 
röntgenových lúčov s cieľom vytvoriť 
diagnostické obrazy, sú v triede IIa.“

Odôvodnenie

Objasnenie. Pôvodný text by sa mohol nechcene vzťahovať aj na iné pomôcky (napr. pomôcky 
na zaznamenávanie diagnostických röntgenových obrazov na digitálne médiá), ktorých 
zaradenie do triedy IIa by bolo nevhodné.
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