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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka velmi vítá záměr tohoto návrhu směrnice, kterou se mění tři různé směrnice.
Za poslední roky od přijetí směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích zkušenosti 
ukázaly, že je tato reforma právních předpisů nezbytná. Potřeba lépe uplatňovat stávající 
pravidla tento návrh odůvodňuje.

Pokud jde o působnost směrnice, podporuje navrhovatelka názor Komise, aby tato reforma 
právních předpisů neobsahovala otázky opětovného zpracování a zužitkování zdravotnických 
prostředků. Navrhovatelka však vyzývá Komisi, aby po náležitém zvážení a konzultacích 
uvažovala o další legislativní práci v této oblasti.

Problém při definování „zdravotnických prostředků“ je pravděpodobně v tom, že určitý 
výrobek spadá do definice této směrnice a současně do působnosti jiných směrnic, jako např. 
léčivé přípravky a kosmetické výrobky atd. V tomto případě by se při určování směrnice, 
která bude platit, mělo vycházet z hodnocení hlavního určeného účelu použití a s tím 
spojeným příslušným fungováním a vlivem výrobku.

Hlavním cílem navrhovaných změn je zvýšit bezpečnost pacientů a veřejné zdraví a také 
zvýšit bezpečnost a zlepšit kvalitu látek. Aby bylo možno splnit tyto cíle, požaduje 
navrhovatelka u některých článků jasnější znění, což by mělo vést k větší právní jistotě pro 
zainteresované strany. Pokud jde o bezpečnost pacientů, chce navrhovatelka zdůraznit 
požadavek, aby neoriginální výrobky spadaly do stejné kategorie a platily pro ně stejné právní 
předpisy jako originální výrobky.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 2A (nový)

(2a) Pokud jde o opětovné zpracování a 
zužitkování, Komise by měla provádět další 
posuzování a širší konzultace s cílem 
prozkoumat možnost dalšího vývoje 
příslušné legislativy zajišťující vysoký 
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stupeň bezpečnosti pacientů.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 2B (nový)

(2b) Do dvou měsíců ode dne přijetí této 
směrnice by Komise měla vystoupit před 
příslušnými výbory Evropského parlamentu 
a informovat je o pokroku dosaženém v této 
oblasti.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 2C (nový)

(2c) Kontaktní čočky bez korekční funkce, 
které jsou používány pro změnu barvy očí, 
nejsou pro účely této směrnice považovány 
za zdravotnické prostředky. Prodej a 
distribuce těchto čoček bez předpisu a bez 
konzultace či dohledu odborného očního 
lékaře však může vést k nárůstu 
nesprávného používání a může tedy 
ohrožovat zdraví. 

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 2D (nový)

 (2d) Komise by měla prošetřit současný 
systém prodeje a distribuce kontaktních 
čoček v členských státech, zhodnotit 
potenciální rizika pro zdraví a bezpečnost 
spotřebitelů a učinit vhodná legislativní i 
nelegislativní opatření, aby byla zajištěna 
vysoká míra ochrany zdraví ve 
Společenství. Zpráva o zjištěních a 
konečných postupech by měla být 
příslušným výborům Evropského 
parlamentu předložena do šesti měsíců od 
přijetí této směrnice.  

Pozměňovací návrh 5
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BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Je nutné vyjasnit, že pokud se výrobek 
považuje za výrobek mající zdravotnický 
účel, patří do definice zdravotnických 
prostředků a že software se svými vlastními 
právy může být definován jako zdravotnický 
prostředek.

vypouští se

Odůvodnění

Program samotný (jako takový) by nemohl být zdravotnickým prostředkem.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 15

(15) Za účelem dalšího zajištění veřejného 
zdraví a bezpečnosti je nutné učinit opatření 
pro důslednější aplikaci právních předpisů o 
opatřeních na ochranu zdraví.

(15) Za účelem dalšího zajištění veřejného 
zdraví a bezpečnosti je nutné učinit opatření 
pro důslednější aplikaci právních předpisů o 
opatřeních na ochranu zdraví, a zejména 
k zajištění toho, aby prostředky v době 
užívání neohrožovaly bezpečnost nebo 
zdraví pacientů.

Odůvodnění

Z důvodu veřejného zdraví by členské státy měly nést odpovědnost za zajišťování řádného 
užívání prostředků na svém území během doby jejich použitelnosti.

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 20

(20) S přihlédnutím k rostoucí důležitosti 
softwaru na poli zdravotnických 
prostředků, ať již jako samostatně stojícího, 
nebo jako softwaru zabudovaného do 
prostředku, musí být validace softwaru 
základním požadavkem v souladu s úrovní 
doby.

vypouští se

Odůvodnění

Program samotný (jako takový) by nemohl být zdravotnickým prostředkem.
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Pozměňovací návrh 8
ČL. 1 BOD 1) PÍSM. A) BOD I)

Čl. 1 odst. 2 písm. a) úvodní věta (směrnice 90/385/EHS)

(a) „zdravotnickým prostředkem“ se rozumí 
každý nástroj, přístroj, zařízení, programové 
vybavení, materiál nebo jiná věc, použitý 
samostatně nebo v kombinaci, včetně 
příslušenství, včetně programového 
vybavení nezbytného k jeho správnému 
použití, určenému výrobcem k lékařským 
účelům pro lidi za účelem:

(a) „zdravotnickým prostředkem“ se rozumí 
každý nástroj, přístroj, zařízení, materiál 
nebo jiná věc, použitý samostatně nebo 
v kombinaci, včetně příslušenství, včetně 
programového vybavení nezbytného k jeho 
správnému použití, určenému výrobcem 
k lékařským účelům pro lidi za účelem:

Odůvodnění

Program samotný (jako takový) by nemohl být zdravotnickým prostředkem.

Pozměňovací návrh 9
ČL. 1 BOD 2 PÍSM. AA) (nové)

Čl. 2 (směrnice 90/385/EHS)

(1a) Článek 2 se nahrazuje tímto:
Článek 2
1. Členské státy podniknou všechny kroky 
nutné k zajištění toho, aby mohly být 
prostředky uvedeny na trh a/nebo 
zprovozněny pouze tehdy, jsou-li v souladu
se všemi požadavky stanovenými touto 
směrnicí řádně dodány, správně 
instalovány, udržovány a používány 
v souladu s účelem, k němuž jsou určeny.
2. Členské státy rovněž přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby prodej 
zdravotnických prostředků přes internet, na 
dobírku nebo jinými alternativními způsoby 
distribuce neohrožoval zdraví a bezpečnost 
spotřebitelů a aby probíhal v souladu se 
všemi požadavky stanovenými touto 
směrnicí.“

Odůvodnění

Prodej kontaktních čoček přes internet, na dobírku nebo jinými alternativními způsoby 
distribuce je v mnoha evropských zemích stále běžnější a může představovat pro evropské 
občany zdravotní rizika, neboť tyto způsoby prodeje nepodléhají žádné konzultaci nebo radě 
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odborného očního lékaře. V souladu s čl. 152 odst. 1 Smlouvy musí být při definování a 
zavádění všech politik a aktivit Společenství zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví.

Pozměňovací návrh 10
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. A) BOD I)

Čl. 1 odst. 2 písm. a) úvodní část (směrnice 93/42/EHS)

(a) „zdravotnickým prostředkem“ se rozumí 
každý nástroj, přístroj, zařízení, programové 
vybavení, materiál nebo jiná věc, použitý 
samostatně nebo v kombinaci, včetně 
příslušenství, včetně programového 
vybavení nezbytného k jeho správnému 
použití, určenému výrobcem k lékařským 
účelům pro lidi za účelem:

(a) „zdravotnickým prostředkem“ se rozumí 
každý nástroj, přístroj, zařízení, materiál 
nebo jiná věc, použitý samostatně nebo 
v kombinaci, včetně příslušenství, včetně 
programového vybavení nezbytného k jeho 
správnému použití, určenému výrobcem 
k lékařským účelům pro lidi za účelem:

Odůvodnění

Program samotný (jako takový) by nemohl být zdravotnickým prostředkem.

Pozměňovací návrh 11
ČL. 2 BOD 1 PÍSM.A) PODBOD IA) (nový)

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

ia) v písmenu a) se druhý pododstavec  
nahrazuje tímto:
„a který
– nedosahuje svého hlavního určeného 
účinku v lidském těle nebo na lidském těle 
farmakologickými, imunologickými ani 
metabolickými prostředky, jehož funkce 
však může být takovými prostředky 
podpořena;
– formou či způsobem, kterým ho výrobce 
prezentuje nebo uvádí na trh, obecně 
nevzbuzuje v lidech dojem, že má tento 
výrobek léčebné vlastnosti k léčbě nebo 
prevenci onemocnění lidí.“

(První část textu byla převzata z původní směrnice.)

Odůvodnění

Bezpečnost pacientů musí být zajištěna. Rozlišení mezi zdravotnickým prostředkem a léčivým 
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přípravkem musí být jasnější. Neoriginální výrobky musí spadat do stejné kategorie jako 
originální výrobky.

Pozměňovací návrh 12
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. F) PODBOD I)

Čl. 1 odst. 5 písm. c) (směrnice 93/42/EHS)

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 na základě použití kritérií 
uvedených v čl. 1 odst. 2 
druhém pododstavci  nebo do působnosti 
této směrnice, musí být zvláště přihlédnuto 
k hlavnímu typu účinku výrobku;

Odůvodnění

Analýza hlavního typu účinku výrobku by měla být relevantní vysloveně pouze ve vztahu k 
druhé části testování léčivého přípravku. Použití druhé části testování léčivého přípravku 
nemá přednost před první částí definice.

Pozměňovací návrh 13
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. F) PODBOD IA) (nový)
Čl. 1 odst. 5 písm. d) (směrnice 93/42/EHS)

ia) písmeno d) se nahrazuje tímto:
d) kosmetické výrobky, na které se vztahuje 
směrnice 76/768/EHS. Při rozhodování o 
tom, zda výrobek spadá do působnosti 
uvedené směrnice nebo této směrnice, musí 
být přihlédnuto zejména k hlavnímu 
určenému účelu použití a příslušnému typu 
účinku výrobku.“

(První věta textu byla převzata z původní směrnice.)

Odůvodnění

Spadá-li výrobek do definice „zdravotnického prostředku“ a případně do působnosti jiných 
směrnic (jako např. léčivé přípravky, kosmetické výrobky, osobní ochranné vybavení, 
zařízení), mělo by se při určování směrnice, která bude platit, vycházet z hodnocení hlavního 
určeného účelu použití a s tím spojeným příslušným typem účinku výrobku, aby byla zajištěna 
právní jistota/srozumitelnost pro výrobce a jiné zainteresované osoby.
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Pozměňovací návrh 14
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. G)

Čl. 1 odst. 6 (směrnice 93/42/EHS)

(g) Odstavec 6 se zrušuje. g) Odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6. Tato směrnice neplatí pro osobní 
ochranné vybavení, na které se vztahuje 
směrnice 89/686/EHS. Při rozhodování o 
tom, zda výrobek spadá do působnosti 
uvedené směrnice, musí být přihlédnuto 
zejména k hlavnímu určenému účinku a 
příslušnému typu účinku výrobku.“

(Část tohoto znění byla převzata z původní směrnice.)

Odůvodnění

Spadá-li výrobek do definice „zdravotnického prostředku“ a případně do působnosti jiných 
směrnic (jako např. léčivé přípravky, kosmetické výrobky, osobní ochranné vybavení, 
zařízení), mělo by se při určování směrnice, která bude platit, vycházet z hodnocení hlavního 
určeného účelu použití a s tím spojeným příslušným typem účinku výrobku, aby byla zajištěna 
právní jistota/srozumitelnost pro výrobce a jiné zainteresované osoby.

Pozměňovací návrh 15
ČL. 2 BOD 2

Čl. 4 odst. 2 odrážka 2 (směrnice 93/42/EHS)

„— uvádění prostředků na zakázku na trh a 
do provozu, vyhovují-li podmínkám 
stanoveným v článku 11 ve spojení s 
přílohou VIII; k prostředkům tříd IIa, IIb a 
III musí být přiloženo prohlášení uvedené v 
příloze VIII, které musí být poskytnuto 
jmenovitě uvedenému pacientovi.

„— uvádění prostředků na zakázku na trh a 
do provozu, vyhovují-li podmínkám 
stanoveným v článku 11 ve spojení s 
přílohou VIII; k prostředkům tříd IIa, IIb a 
III musí být přiloženo prohlášení uvedené v 
příloze VIII, které musí být poskytnuto 
jmenovitě uvedenému pacientovi.“

Odůvodnění

Netýká se české verze.

Pozměňovací návrh 16
ČL. 2 BOD 4 PÍSM. B)

Čl. 11 odst. 14 (směrnice 93/42/EHS)

b) Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„14. Komise může postupem podle čl. 7 
vypouští se:
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odst. 2 přijmout opatření, která umožní, aby 
byl návod k použití poskytován jinými 
prostředky.“

Odůvodnění

Měla by existovat možnost poskytovat informace pro bezpečné a správné používání 
zdravotnických prostředků odborníky prostřednictvím moderních sdělovacích prostředků 
(např. e-označování ). Nový čl. 11 odst. 14 by měl být vypuštěn a oddíl 13.1. přílohy I by 
proto měl být změněn.

Pozměňovací návrh 17
ČL. 2 BOD 13

Čl. 20 odst. 1 pododstavec 2 (směrnice 93/42/EHS)

Tímto nejsou dotčeny povinnosti členských 
států a oznámených subjektů 
ohledně vzájemného informování a šíření 
výstrah, ani povinnosti dotčených osob 
poskytovat informace podle trestního práva.

Tímto nejsou dotčeny povinnosti členských 
států a oznámených subjektů 
ohledně vzájemného informování a šíření 
výstrah podle ustanovení čl. 10 odst. 1, ani 
povinnosti dotčených osob poskytovat 
informace podle trestního práva.

Odůvodnění

Kvůli srozumitelnosti je vhodné odkázat na čl. 10 odst. 1, ve kterém jsou uvedeny případy, 
k nimž dochází po uvedení prostředků na trh.

Pozměňovací návrh 18
PŘÍLOHA I BOD 1 PÍSM. -A)

Příloha I oddíl 9 odrážka 7 (směrnice 90/385/EHS)

U prostředků, které obsahují software nebo 
které jsou samy o sobě lékařským 
softwarem, musí být software validován 
podle úrovně doby s přihlédnutím 
k principům vývoje životního cyklu, řízení 
rizika, validace a verifikace.

U prostředků, které obsahují software musí 
být software validován podle úrovně doby 
s přihlédnutím k principům vývoje životního 
cyklu, řízení rizika, validace a verifikace.

Odůvodnění

Program samotný (jako takový) by nemohl být zdravotnickým prostředkem.

Pozměňovací návrh 19
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. B)
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Příloha I oddíl 7.4. pododstavec 1 až 4(směrnice 93/42/EHS)

7.4 Jestliže prostředek obsahuje jako svou 
nedílnou součást látku, která pokud je 
používána samostatně, může být považována 
za léčivý přípravek podle definice v článku 1 
směrnice 2001/83/ES, a která může působit 
na tělo doplňujícím účinkem k účinku 
prostředku, musí být jakost, bezpečnost a 
užitečnost této látky ověřena analogicky za 
použití příslušných metod specifikovaných 
ve směrnici 2001/83/ES.

7.4. Jestliže prostředek obsahuje jako svou 
nedílnou součást látku, která pokud je 
používána samostatně, může být považována 
za léčivý přípravek, jak je definováno 
v článku 1 směrnice 2001/83/ES, a která 
může působit na lidské tělo doplňujícím 
účinkem k účinku uvedeného prostředku, 
musí být jakost, bezpečnost a užitečnost této 
látky ověřena analogicky za použití 
příslušných metod specifikovaných 
v příloze I směrnice 2001/83/ES.

U látky, která:
- již byla povolena jako léčivý přípravek a 
byla jí Společenstvím udělena registrace 
podle nařízení Rady (EHS) č. 2309/93 (*) 
nebo nařízení (ES) č. 726/2004;
nebo
- spadá do oblasti působnosti přílohy k 
nařízení (ES) č. 726/2004;
nebo
- je derivátem lidské krve;

oznámený subjekt musí 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.

Oznámený subjekt musí po ověření 
užitečnosti látky jako součásti 
zdravotnického prostředku a s přihlédnutím 
k určenému účelu tohoto prostředku žádat 
odborné stanovisko ke kvalitě a bezpečnosti 
této látky od některého z příslušných 
orgánů jmenovaných členským státem v 
souladu se směrnicí 2001/83/ES nebo od 
Evropské agentury pro léčivé přípravky 
(EMEA). Při vydávání svého stanoviska 
přihlédne příslušný orgán nebo EMEA 
k výrobnímu postupu a k údajům týkajícím 
se užitečnosti začlenění této látky do 
prostředku, jak stanovil oznámený subjekt.

U ostatních látek musí oznámený subjekt po 
ověření užitečnosti látky jako součásti 
zdravotnického prostředku a s přihlédnutím 
k určenému účelu tohoto prostředku žádat 
odborné stanovisko ke kvalitě a bezpečnosti 
této látky od některého z příslušných orgánů 
jmenovaných členským státem v souladu se 

U látky, která je derivátem lidské krve, 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 
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směrnicí 2001/83/ES. Při vydávání svého 
stanoviska přihlédne příslušný kompetentní 
orgán k výrobnímu postupu a k údajům 
týkajícím se začlenění této látky do 
prostředku.

této látky. Při vydávání svého stanoviska 
přihlédne EMEA k výrobnímu postupu a k 
údajům týkajícím se užitečnosti začlenění 
této látky do prostředku, jak stanovil 
oznámený subjekt.

(*) Úř. věst. L 214, 24.8.1993, s. 1.

Odůvodnění

Stávající systém, který umožňuje oznámenému subjektu žádat o stanovisko kterýkoli z 
příslušných vnitrostátních orgánů, by měl být zachován, aby bylo možno zajistit včasné a 
hospodárné posouzení bezpečnosti a kvality dané látky.

Pozměňovací návrh 20
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. B)

Příloha I oddíl 7.4 pododst. 1a (nový) (směrnice 93/42/EHS)

Pravomoc ověřovat užitečnost této látky má 
nadále oznámený subjekt, zatímco úlohou 
Evropské agentury pro léčivé přípravky 
nebo příslušných orgánů určených 
členskými státy je poskytování odborného 
stanoviska o kvalitě a bezpečnosti léčivého 
přípravku.

Odůvodnění

Díky ujasnění úlohy notifikovaných subjektů a Evropské agentury pro léčivé přípravky, příp. 
příslušných orgánů se předejde tomu, aby bylo schválení zdravotnických prostředků 
obsahujících plně dokumentované léčivé přípravky chápáno jako farmaceutické, čímž by 
vznikly neúměrné náklady a prodloužily se lhůty, aniž by z toho měli pacienti jakýkoli 
prospěch.

Pozměňovací návrh 21
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. B)

Příloha I oddíl 7.4. pododstavec 5 (směrnice 93/42/EHS)

Pokud jsou prováděny změny na pomocné 
látce začleněné do zdravotnického 
prostředku, zejména pokud se týkají jejího 
výrobního postupu, posuzují se analogicky 
za použití příslušných metod pro hodnocení 
změn léčivých přípravků danou v nařízení 

Pokud jsou prováděny změny na pomocné 
látce začleněné do zdravotnického 
prostředku, zejména pokud se týkají jejího 
výrobního postupu,oznámený subjekt je 
o změnách informován a konzultuje 
relevantní příslušný orgán pro léčiva (tj. ten, 
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Komise (ES) č. 1084/2003 (**) a ES 
č.1085/2003 (***). Oznámený subjekt je 
o změnách informován a konzultuje 
odpovídající příslušný orgán pro léčiva (tj. 
ten, který byl zapojen do počáteční 
konzultace), aby potvrdil, že jakost 
a bezpečnost pomocné látky je zachována, a 
aby zajistil, že změny nemají žádný 
negativní dopad na stanovený profil 
prospěch / riziko přidání této látky do 
zdravotnického prostředku.

který byl zapojen do počáteční konzultace), 
aby potvrdil, že jakost a bezpečnost 
pomocné látky je zachována, a aby zajistil, 
že změny nemají žádný negativní dopad na 
stanovený profil prospěch / riziko přidání 
této látky do zdravotnického prostředku.

(**) Úř. věst. L 159, 27.6.2003, s. 1
(***) Úř. věst. L 159, 27.6.2003, s. 24

Odůvodnění

Stávající systém, který umožňuje oznámenému subjektu žádat o stanovisko kterýkoli z 
příslušných vnitrostátních orgánů, by měl být zachován, aby bylo možno zajistit včasné a 
hospodárné posouzení bezpečnosti a kvality dané látky.

Pozměňovací návrh 22
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. E)

Příloha I oddíl 12.1a (směrnice 93/42/EHS)

12.1a U prostředků, které obsahují software 
nebo které jsou samy o sobě lékařským 
softwarem, musí být software validován 
podle úrovně doby s přihlédnutím 
k principům vývoje životního cyklu, řízení 
rizika, validace a verifikace.

12.1a U prostředků, které obsahují software 
musí být software validován podle úrovně 
doby s přihlédnutím k principům vývoje 
životního cyklu, řízení rizika, validace a 
verifikace.

Odůvodnění

Program samotný (jako takový) by nemohl být zdravotnickým prostředkem.

Pozměňovací návrh 23
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. F)

Příloha I oddíl 13.1. odst. 1 (směrnice 93/42/EHS)

f) V oddílu 13.1 se první odstavec nahrazuje 
tímto:

f) Oddíl 13.1 se nahrazuje tímto:

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

informacemi potřebnými pro jeho bezpečné 
používání a k určenému účelu použití s 
přihlédnutím k proškolení a znalostem 
potenciálních uživatelů a pro identifikaci 
výrobce.“

Tyto informace zahrnují podrobné údaje 
uvedené na etiketě a v návodu k použití.
Pokud je to možné a vhodné, musí být 
informace nutné k bezpečnému používání 
prostředku uvedeny přímo na něm, nebo na 
balení každého kusu, nebo případně na 
prodejním obalu. Pokud jednotlivé balení 
každého kusu není možné, musí být 
informace poskytnuty u jednoho nebo více 
prostředků.
Pro každý prostředek musí být poskytnut 
návod na použití prostřednictvím systému 
přenosu informací, který je na úrovni 
nejnovějších technologií. Poskytování 
návodů k použití jinými prostředky než 
v tištěné formě připadá v úvahu pouze u 
zdravotnických prostředků určených pro 
používání kvalifikovanými zdravotnickými 
pracovníky ve zdravotnických zařízeních.
V takovém případě musí výrobce 
zdravotnickým zařízením dát včas možnost 
požádat o informace v tištěné formě. Ve 
výjimečných případech nejsou tyto návody 
k použití nutné pro prostředky třídy I nebo 
II, pokud mohou být bezpečně používány 
bez těchto návodů.“

(Znění bylo převzato z původní směrnice.)

Odůvodnění

Měla by existovat možnost poskytovat informace pro bezpečné a správné používání 
zdravotnických prostředků odborníky prostřednictvím moderních sdělovacích prostředků 
(např. e-označování ). Nový čl. 11.14 by měl být vypuštěn a oddíl 13.1. přílohy I by proto měl 
být změněn.

Pozměňovací návrh 24
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. G) PODBOD II)
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Příloha I oddíl 13.3. písm. b) (směrnice 93/42/EHS)

b) podrobnosti vyloženě nezbytné pro 
uživatele pro účely identifikace prostředku 
a obsahu balení včetně případného kódu 
mezinárodně uznávaného generického 
značení zdravotnických prostředků;

b) podrobnosti vyloženě nezbytné pro 
uživatele pro účely identifikace prostředku 
a obsahu balení;

(Znění bylo převzato z původní směrnice.)

Odůvodnění

„Mezinárodně uznávaný kód značení“ zavedený tímto návrhem by měl být posuzován jako 
součást informací poskytovaných výrobcem, nemělo by se však požadovat, aby byl na etiketě, 
jak je navrhováno. Povinnost uvádět na etiketu výrobku takový kód, který se neustále mění, 
může vést k častým změnám na etiketách, což představuje značné náklady pro odvětví a 
nezvyšuje bezpečnost výrobku.

Přidávání dalších kódů na výrobky, obaly a návody k použití pouze zvýší administrativní 
výlohy, aniž by to přineslo pacientům jakýkoli užitek. Kódy generického značení 
zdravotnických prostředků se již používají pro podávání zpráv v rámci varovného systému, 
což umožňuje orgánům posuzovat potenciální rizika.

Pozměňovací návrh 25
PŘÍLOHA II, BOD 8, PÍSM. E)

Příloha VIII, oddíl 5, odst. 1 (směrnice 93/42/EHS)

5. U prostředků vyrobených na zakázku 
musí výrobce zavést a aktualizovat 
systematický postup vyhodnocování 
zkušeností získaných s vyrobenými 
prostředky, včetně ustanovení uvedených 
v příloze X, a vhodným způsobem provádět 
nezbytná nápravná opatření. Součástí 
tohoto závazku je povinnost výrobce 
oznámit příslušným orgánům následující 
příhody ihned, jakmile se o nich dozví:

5. U prostředků vyrobených na zakázku 
musí výrobce vyhodnocovat zkušenosti 
získané výrobou a vhodným způsobem 
provádět nezbytná nápravná opatření. 
Součástí tohoto závazku je povinnost 
výrobce oznámit příslušným orgánům 
následující příhody a příslušná nápravná 
opatření ihned, jakmile se o nich dozví:

Pozměňovací návrh 26
PŘÍLOHA II BOD 9 PÍSM. A) BOD I)

Příloha IX kapitola I oddíl 1.4 (směrnice 93/42/EHS)

i) V oddílu 1.4 se doplňuje nová věta, která 
zní:
Samostatně stojící software se považuje za 

vypouští se
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aktivní zdravotnický prostředek.

Odůvodnění

Program samotný (jako takový) by nemohl být zdravotnickým prostředkem.

Pozměňovací návrh 27
PŘÍLOHA II BOD 9 PÍSM. B)

Příloha IX kapitola II oddíl 2.6. (směrnice 93/42/EHS)

2.6 Při výpočtu doby uvedené v oddílu 1.1 
kapitoly I se nepřetržitým používáním 
rozumí skutečné nepřerušované používání 
prostředku pro určený účel. Avšak pokud je 
používání prostředku přerušeno za účelem 
okamžité výměny prostředku stejným nebo 
identickým prostředkem, bude to 
považováno za prodloužení nepřetržitého 
používání prostředku.

2.6 Při výpočtu doby uvedené v oddílu 1.1 
kapitoly I se nepřetržitým používáním 
rozumí skutečné nepřerušované používání
prostředku pro určený účel. Avšak pokud je 
používání prostředku přerušeno za účelem 
okamžité výměny prostředku stejným nebo 
identickým prostředkem, bude to 
považováno za prodloužení nepřetržitého 
používání prostředku, pokud není možno 
prokázat, že tato výměna vyloučí veškerá 
rizika vyplývající z dalšího používání 
prostředku.

Odůvodnění

Současný návrh může ovlivnit klasifikaci některých výrobků zařazením do vyšší třídy, což není 
odůvodněné, protože délka kontaktu prostředku a pacienta není jediným faktorem pro určení 
klasifikace rizika. Určení délky kontaktu mezi prostředkem a pacientem by mělo být 
prováděno v souvislosti s analýzou rizik, která tímto kontaktem vznikají.
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