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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen tega predloga je okrepiti konkurenčnost in varnost v sektorju medicinskih 
pripomočkov. Medicinski pripomočki so vedno pomembnejši segment zdravstvenega 
sektorja, ki odločilno vplivajo tako na javno zdravje kot na izdatke za zdravstveno varstvo.
Pojem "medicinski pripomoček" obsega številne izdelke. Na trgu lahko razlikujemo med 
približno 400.000 različnimi medicinskimi pripomočki, od preprostih (na primer injekcijske 
igle ali očala), prek opreme za raziskovanje in diagnosticiranje bolezni in zdravstvenih stanj 
do najbolj izpopolnjenih in kompleksnih instrumentov (na primer medicinski pripomočki za 
vsaditev, ki rešujejo življenje, diagnostično slikanje in oprema za minimalno invazivno 
kirurgijo).

Splošna javnost upravičeno pričakuje, da vsi ti izdelki dosegajo najvišje varnostne standarde.
Obenem je sektor izredno pomemben za evropsko industrijo - sestavlja ga 7000 podjetij, v 
njih pa je zaposlenih več kot 350.000 ljudi in redno dosega eno največjih stopenj rasti 
proizvodnje - zanj pa je potreben skladen in jasen zakonodajni okvir, ki bo spodbujal 
konkurenčnost in inovacije.

Sedanji zakonodajni okvir, ki ureja tako zelo raznovrstne izdelke, obsega tri direktive. Te 
skupaj opredeljujejo bistvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati medicinski pripomočki, ki so 
dani v promet, glede na njihovo razvrstitev (na primer presoja tveganja, obvladovanje 
tveganja in analiza tveganja in koristi). Razen tega direktive določajo sistem postopkov za 
ocenjevanje skladnosti na osnovi tveganja, ki jih običajno izvajajo neodvisni organi (tako 
imenovani "priglašeni organi"). Nazadnje pa direktive nalagajo nacionalnim organom 
obveznost, da zagotovijo ustrezno delovanje trga, na primer s tržnim nadzorom, usmerjanjem, 
pripombami k standardom ali ponovnim razvrščanjem pripomočkov.

Leta 2002 je Komisija pregledala delovanje ureditvenega okvira. Ob koncu pregleda je bilo 
sklenjeno, da direktive v splošnem zagotavljajo primeren pravni okvir. Vendar pa je v 
posameznih točkah še možno izboljšanje. Namen sedaj predlagane direktive je izboljšati te 
točke. Najpomembnejši predlogi zadevajo pojasnitve na naslednjih področjih:
• ocenjevanje skladnosti, vključno z jasnimi pravili o projektni dokumentaciji in pregledu 

projektiranja;
• zahteve kliničnega vrednotenja;
• poprodajni nadzor in skladnost proizvajalcev uporabniku prilagojenih pripomočkov;
• delovanje in usklajevanje priglašenih organov;
• medicinski pripomočki s pomožnim izdelkom iz človeških tkiv;
• večja preglednost za splošno javnost.

Vaš pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije, ki ga industrija tega sektorja že dolgo 
pričakuje. Praktični predlogi v tej direktivi bodo z določitvijo jasnejših in enostavnejših pravil 
izboljšali usklajenost v tem zelo kompleksnem in raznovrstnem sektorju. Namen predloga je s 
povečanjem pravne jasnosti, preglednosti in varnosti za vse tržne udeležence in z 
izpopolnitvijo celotnega ureditvenega okvira podpreti hiter tehnični napredek, hkrati pa 
zagotoviti visoko raven varovanja javnega zdravja.

Vaš pripravljavec mnenja poudarja, da imajo lahko spremembe daljnosežen učinek na 
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zadevne industrije, čeprav se na prvi pogled zdijo majhne in zgolj tehnične. Ponovno 
razvrščanje nekaterih pripomočkov v višjo kategorijo tveganja bi utegnilo, na primer, znatno 
povečati stroške. Po drugi strani sta lahko za pripomočke na meji med različnima 
opredelitvama ali za kombinirane pripomočke pravna jasnost in doslednost zelo pomembni, 
saj pojasnjujeta, katera direktiva, posledično pa kateri postopek, se uporablja zanje.

Vaš pripravljavec mnenja bi želel opozoriti, da bi moral biti obseg uporabe te pregledane 
direktive popolnoma usklajen z novo predlagano Uredbo o zdravilih za napredno zdravljenje, 
tako da bi morala vse izdelke pokrivati bodisi ta direktiva, bodisi nova uredba, s čimer bi se 
izognili nepotrebnemu prekrivanju. Komisija bi morala čim prej pripraviti predlog za 
pojasnitev obsega uporabe teh zakonodajnih aktov.

Končno sta mednarodno sodelovanje in usklajenost standardov bistvena, glede na dejstvo, da 
industrija v tem sektorju deluje na svetovnem trgu. Zato vaš pripravljavec mnenja meni, da bi 
si bilo treba bolj prizadevati za spodbujanje mednarodnega sodelovanja, tako z dvostranskimi 
sporazumi (sporazumi o vzajemnem priznavanju) kot z bolj neformalnim sodelovanjem (npr. 
delovna skupina za svetovno usklajevanje).

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1UVODNA IZJAVA 17

(17) Za boljše usklajevanje uporabe in 
učinkovitosti nacionalnih virov, kadar se 
uporabljajo za vprašanja v zvezi z Direktivo 
93/42/EGS, morajo države članice 
sodelovati med seboj in na mednarodni 
ravni.

(17) Za boljše usklajevanje uporabe in 
učinkovitosti nacionalnih virov, kadar se 
uporabljajo za vprašanja v zvezi z Direktivo 
93/42/EGS, morajo države članice 
sodelovati med seboj in na mednarodni 
ravni. Da bi podjetjem omogočili 
konkurenčnost na svetovni ravni pod 
enakimi pogoji, bi bili potrebni 
mednarodna standardizacija in 
sodelovanje.

Obrazložitev

Evropska industrija medicinskih pripomočkov prodaja svoje izdelke po vsem svetu. Zato so 
  

1 Še neobjavljeno v UL.
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bolj zaželeni evropski standardi, ki temeljijo na mednarodnih postopkih standardizacije. Več 
truda bi bilo treba vložiti v spodbujanje mednarodnega sodelovanja, tako v obliki 
dvostranskih sporazumov kot manj formalnega sodelovanja (npr. delovna skupina za svetovno 
usklajevanje).

Predlog spremembe 2UVODNA IZJAVA 21 A (novo)

(21a) Predelava medicinskih pripomočkov 
je v smislu zmanjšanja stroškov obetajoč 
sektor. Glede na trenutno odsotnost enakih 
pogojev delovanja v EU in potrebo, da se 
zagotovi varnost bolnika, mora Komisija 
pripraviti predlog predelave medicinskih 
pripomočkov, ki bo temeljil na oceni vpliva 
in tržni študiji.

Obrazložitev

Predelava medicinskih pripomočkov na ravni EU trenutno ni urejena. V skladu s podatki 
EAMDR bi lahko v EU, če bi v polni meri izrabili zmožnosti predelave medicinskih 
pripomočkov, dosegli prihranke pri stroških, ki bi znašali okoli 3 milijarde evrov.  Da bi 
zagotovili varnost bolnikov, se mora zakonodaja osredotočiti na kakovost predelave. Vsak 
predlog mora temeljiti na natančni oceni vpliva, temelječi na obstoječih predpisih v državah 
članicah, in na tržni študiji.

Predlog spremembe 3ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (A), TOČKA (I A) (novo)
Člen 1, odstavek 2, točka (a) (Direktiva 93/42/EGS)

(ia) v točki (a) se doda naslednji zaključni 
stavek:
V okviru te direktive morajo biti vse 
kontaktne leče obravnavane kot medicinski 
pripomočki;

Obrazložitev

Kozmetične leče v Evropi trenutno ne veljajo za medicinske pripomočke, čeprav imajo iste 
učinke in predstavljajo možno tveganje za zdravje oči, če niso pravilno izdelane ali če se jih 
uporablja brez posvetovanja in nadzora očesnega specialista.
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Predlog spremembe 4ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (F), TOČKA (I)
Člen 1, odstavek 5, točka (c) (Direktiva 93/42/EGS)

„(c) zdravila, ki jih ureja Direktiva 
2001/83/ES. Pri odločanju, ali izdelek ureja 
navedena direktiva ali ta direktiva, je treba 
upoštevati zlasti glavno namensko uporabo 
zadevnega izdelka.“

„(c) zdravila, ki jih ureja Direktiva 
2001/83/ES. Pri odločanju, ali izdelek ureja 
navedena direktiva ob uporabi definicije iz 
točke (b), člena 1(2), direktive 2001/83/EC 
ali ta direktiva, je treba upoštevati zlasti 
glavno namensko uporabo zadevnega 
izdelka.“

Obrazložitev

Predlagano direktivo je treba spremeniti, da bi natančneje opredelili definicijo medicinskih 
pripomočkov. Na ta način bi bilo tudi teže zdravilo registrirati kot medicinski pripomoček.
Osnutek predloga Komisije za revizijo direktive vsebuje predloge sprememb oddelka definicij 
iz člena 1. Vendar je definicija "medicinskega pripomočka" v členu 1.2(a) v bistvu ista kot 
tista iz obstoječe direktive.

Predlog spremembe 5ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (F), TOČKA (I A) (novo)
Člen 1, odstavek 5, točka (d) (Direktiva 93/42/EGS)

(ia) točka (d) se nadomesti z:
"(d) kozmetični izdelki, ki jih ureja 
Direktiva 76/768/EGS. Pri odločanju, ali 
izdelek ureja direktiva 76/768/EC  ali 
sedanja direktiva, je treba upoštevati zlasti 
glavni predvideni namen in način 
delovanja izdelka.“

Obrazložitev

V nekaterih primerih imajo kozmetični izdelki medicinski namen (npr. zdravljenje bolezni) in 
bi jih bilo zato treba uvrstiti med medicinske pripomočke. Zato bi bilo treba odločitev o tem, 
katera direktiva se uporablja, sprejeti za vsak primer posebej na podlagi predvidenega 
namena.

Predlog spremembe 6ČLEN 2, ODSTAVEK 1, TOČKA (G)
ČLEN 2, ODSTAVEK 1, TOČKA (G)
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Člen 1, odstavek 6 (Direktiva 93/42/EGS)

(g) Odstavek 6 se črta. črtano

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je ponovna vzpostavitev osebne zaščitne opreme iz te 
direktive.  Te izdelke v zadostni meri ureja Direktiva 89/686/EGS. Izogibati bi se bilo treba 
nepotrebni uporabi dveh direktiv z različnima postopkoma ocenjevanja skladnosti.

Predlog spremembe 7ČLEN 2, ODSTAVEK 1 A (novo)
Člen 2, odstavek 1 a (novo) (Direktiva 93/42/EGS)

(1a) K členu 2 se doda naslednji odstavek:
"Države članice storijo vse potrebno, da 
zagotovijo, da medicinski pripomočki, 
prodajani preko interneta, kataloške 
prodaje in drugih alternativnih 
distribucijskih kanalov, ne predstavljajo 
tveganja za zdravje in varnost potrošnikov 
in da so usklajeni z vsemi določbami iz 
sedanje direktive."

Obrazložitev

Prodaja medicinskih pripomočkov preko interneta, kataloške prodaje in drugih alternativnih 
distribucijskih kanalov postaja v mnogih evropskih državah vse bolj običajna in predstavlja, 
glede na to, da se izvaja brez posvetovanj ali nasvetov ustreznih specialistov, morebitno 
tveganje za zdravje evropskih državljanov.

Predlog spremembe 8ČLEN 2, TOČKA 3
Člen 9, odstavek 3 (Direktiva 93/42/EGS)

3 Če država članica meni, da je treba 
klasifikacijska pravila iz Priloge IX 
prilagoditi glede na tehnični napredek in vse 
informacije, dostopne v okviru 
informacijskega sistema iz člena 10, predloži 
Komisiji ustrezno utemeljeno prošnjo in jo 
zaprosi za ustrezne ukrepe. Komisija 
sprejme te ukrepe v skladu s postopkom iz 

3 Če država članica meni, da je treba 
klasifikacijska pravila iz Priloge IX 
prilagoditi glede na tehnični napredek in vse 
informacije, dostopne v okviru 
informacijskega sistema iz člena 10, predloži 
Komisiji ustrezno utemeljeno prošnjo in jo 
zaprosi za ustrezne ukrepe. Komisija 
sprejme te ukrepe v skladu s postopkom iz 
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člena 7(2). člena 7(2). Komisija zagotovi, da so 
pomembne informacije o predvidenih 
ukrepih takoj dostopne zainteresiranim 
stranem.

Obrazložitev

Spremembe pri razvrščanju so lahko zelo pomembne za industrijo zaradi različnih zahtev v 
različnih razredih. Da bi industrija lahko dobro načrtovala stroškovno učinkovite naložbe v 
raziskave in razvoj ter proizvodnjo, je treba čim prej objaviti pomembne informacije o 
predvidenih spremembah klasifikacije.

Predlog spremembe 9ČLEN 2, TOČKA 5, TOČKA (A)
Člen 12, odstavek 3 (Direktiva 93/42/EGS)

(a) V odstavku 3 se besede „Priloga IV, V 
ali VI“ nadomestijo s „Priloga II, IV, V ali 
VI“.

(a) V odstavku 3 se besede „Priloga IV, V 
ali VI“ nadomestijo s „Priloga II, IV, V ali 
VI“ in besede "postopka za doseganje 
sterilnosti" s "postopka za doseganje in 
vzdrževanje sterilnosti v trajanju roka 
uporabnosti pripomočka ali do odprtja 
oziroma poškodbe sterilne ovojnine ".

Predlog spremembe 10ČLEN 2, TOČKA 10
Člen 15, odstavek 2, pododstavek 1 (Direktiva 93/42/EGS)

2. Pri pripomočkih, ki spadajo v razred III, 
ter pripomočkih za vsaditev in dolgoročnih 
invazivnih pripomočkih, ki spadajo v razred 
IIa ali IIb, lahko proizvajalec začne ustrezno 
klinično preiskavo ob koncu obdobja 60 dni 
po priglasitvi, razen če ga pristojni organ v 
tem času obvesti o nasprotni odločitvi, 
utemeljeni s preudarki javnega zdravja ali 
javnega reda. Pristojni organi sporočijo take 
odločitve drugim državam članicam.

2. Pri pripomočkih, ki spadajo v razred III, 
ter pripomočkih za vsaditev in dolgoročnih 
invazivnih pripomočkih, ki spadajo v razred 
IIa ali IIb, lahko proizvajalec začne ustrezno 
klinično preiskavo ob koncu obdobja 60 dni 
po priglasitvi, razen če ga pristojni organ v 
tem času obvesti o nasprotni odločitvi, 
utemeljeni s preudarki javnega zdravja ali 
javnega reda. Pristojni organi sporočijo take 
odločitve in njihove obrazložitve drugim 
državam članicam in zainteresiranim 
stranem.
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Predlog spremembe 11ČLEN 4, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 2

Te določbe začnejo uporabljati [12 mesecev 
po prenosu].

Te določbe začnejo uporabljati [18 mesecev 
po prenosu].

Obrazložitev

Prehodno obdobje mora biti dovolj dolgo, da imajo izdelovalci dovolj časa za potrebna 
testiranja in uporabe, da ne bi po nepotrebnem prekinjali proizvodnje v teku.

Predlog spremembe 12PRILOGA I, TOČKA 1, TOČKA (B)
Priloga I, oddelek 10, odstavek 4 a (novo) (Direktiva 90/385/EGS)

Preverjanje uporabnosti snovi ostaja v 
pristojnosti priglašenega organa. Vloga 
Evropske agencije za zdravila (EMEA) ali 
pristojnih organov, ki jih določijo države 
članice, je samo, da priskrbijo znanstveno 
mnenje o kakovosti in varnosti snovi.

Obrazložitev

Pojasnitev vloge priglašenih organov, agencije EMEA in pristojnih organov bo preprečila, da 
bi bila odobritev medicinskih pripomočkov, ki v praksi vključujejo v celoti dokumentirane 
medicinske snovi, obravnavana kot farmacevtska snov, kar bi dodalo nesorazmerne stroške in 
podaljšalo čas brez kakršnihkoli ugodnosti za bolnike.  

Predlog spremembe 13PRILOGA II, TOČKA 1, TOČKA (B)
Priloga I, oddelek 7.4, odstavek 2, končni del (Direktiva 93/42/EGS)

zahteva priglašeni organ, potem ko preveri 
uporabnost snovi kot dela medicinskega 
pripomočka in ob upoštevanju predvidenega 
namena pripomočka, od Evropske agencije 
za zdravila (EMEA) znanstveno mnenje o 
kakovosti in varnosti snovi. Ob izdaji 
mnenja upošteva EMEA postopek izdelave 
in podatke, povezane z vključitvijo snovi v 
pripomoček.

zahteva priglašeni organ, potem ko preveri 
uporabnost snovi kot dela medicinskega 
pripomočka in ob upoštevanju predvidenega 
namena pripomočka, od enega od pristojnih 
organov, ki jih imenujejo države članice v 
skladu z Direktivo 2001/83/ES, ali od 
Evropske agencije za zdravila (EMEA), 
znanstveno mnenje o kakovosti in varnosti 
snovi. Ob izdaji mnenja upošteva pristojni 
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organ ali EMEA postopek izdelave in 
zadevne podatke, kakor tudi uporabnost
vključitve snovi v pripomoček, kot to določa 
priglašeni organ.

Obrazložitev

Sedanji sistem, ki priglašenim organom omogoča, da pridobijo mnenje katerega koli 
nacionalnega pristojnega organa, je treba ohraniti, da se zagotovi pravočasno in stroškovno 
učinkovito upoštevanje varnosti in kakovosti zadevne snovi.  Dolžnost, da oceni uporabnost 
vključitve zdravilne snovi v medicinski pripomoček, ostaja v rokah organa za ocenjevanje, ki 
je odgovoren za celovito oceno pripomočka.

Predlog spremembe 14PRILOGA II, TOČKA 1, TOČKA (F)
Priloga I, oddelek 13.1, odstavek 1 (Direktiva 93/42/EGS)

13.1. Vsakemu pripomočku morajo biti
priložene informacije, potrebne za varno in 
pravilno uporabo, ob upoštevanju 
usposobljenosti in znanja morebitnih 
uporabnikov, in za določitev proizvajalca.“

13.1. Vsak pripomoček mora biti opremljen 
z informacijami za varno uporabo v skladu z 
namenom, ob upoštevanju usposobljenosti 
in znanja morebitnih uporabnikov, in za 
določitev proizvajalca.“

Obrazložitev

Sprememba ustvarja pravno jasnost, tako da uvede splošno sprejet izraz "namenska 
uporaba".

Predlog spremembe 15PRILOGA II, TOČKA 1, TOČKA (G), TOČKA (II)
PRILOGA II, TOČKA 1, TOČKA (G), TOČKA (II)

Priloga I, oddelek 13.3, točka (b) (Direktiva 93/42/EGS)

(ii) točka (b) se nadomesti z:
“(b) podatke, ki so nujno potrebni, da lahko 
uporabnik prepozna pripomoček in vsebino 
embalaže, vključno z mednarodno priznano 
oznako mednarodne nomenklature 
generičnih medicinskih pripomočkov;“

črtano

Obrazložitev
Z dodajanjem oznak proizvodom, embalaži in navodilom za uporabo bi samo povečali 
upravne stroške, ne da bi to prineslo kakršnekoli ugodnosti bolnikom. Oznake iz 
nomenklature generičnih medicinskih pripomočkov GMDN se že uporabljajo za poročanje o 
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stalnem nadzoru, kar pristojnim organom omogoča, da ocenijo morebitna tveganja.

Predlog spremembe 16PRILOGA II, TOČKA 7, TOČKA (B), TOČKA (III)
PRILOGA II, TOČKA 7, TOČKA (B), TOČKA (III)

Priloga VII, oddelek 3, alineja 7 a (novo) (Direktiva 93/42/EGS)

„– klinično vrednotenje v skladu s Prilogo 
X,“

„– kjer je potrebno, klinično vrednotenje v 
skladu s Prilogo X,“

Obrazložitev

Ta priloga se uporablja za izdelke razreda I, kot so na primer loparčki, bombažne gaze, 
sprehajalne palice in okvirji za očala. Za tovrstne proizvode ni potrebno zbrati vseh 
informacij za klinično vrednotenje.
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PRILOGA II, TOČKA 9, TOČKA (C), TOČKA (VII)

Priloga IX, Oddelek 4.4 (Direktiva 93/42/EGS)

(vii) V oddelku 4.4. se besedi „Neaktivni 
pripomočki“ nadomestita z besedo 
„Pripomočki“.

(vii) Oddelek 4,4 se nadomesti z 
naslednjim: "Pripomočki, namenjeni 
snemanju rentgenskih posnetkov za 
ustvarjanje diagnostičnih slih so v razredu 
IIa."

Obrazložitev

Pojasnilo. Izvirno besedilo bi lahko nehote obsegalo druge pripomočke (npr. snemanje 
diagnostičnih rentgenskih posnetkov na digitalnih medijih), za katere uvrstitev v razred IIa ne 
bi bila sorazmerna.
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