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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 41-120

Návrh zprávy (PE 374.188v01-00)
Thomas Ulmer
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 
90/385/EHS a 93/42/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES, pokud jde 
o přezkoumání směrnice o zdravotnických prostředcích

Návrh směrnice (KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263)(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 41
BOD ODŮVODNĚNÍ 2A (nový)

(2a) Pokud jde o opětovné zpracování, měla 
by Komise pracovat na další reflexi a 
širších konzultacích, aby prozkoumala 
možný rozvoj vhodných právních předpisů 
zajišťujících vysokou úroveň bezpečnosti 
pacientů.

Or. en

Odůvodnění

V posledních letech průmysl opětovného zpracování vyvinul ověřené a kontrolované postupy, 
které podstatně snižují náklady ve zdravotnictví i objem nebezpečného nemocničního odpadu. 
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Z důvodu nyní chybějící regulace platné v celé EU se však nedaří zmírňovat rizika 
neregulovaných zdravotnických prostředků. Rovněž to brání vybudování rovných podmínek 
pro služby opětovného zpracování. Komise by proto měla vypracovat návrh založený na 
pečlivém posouzení současných postupů a jejich reálných nákladů i stávajících vnitrostátních 
předpisů a studií trhu. To by mělo zajistit bezpečnost pacientů a homogenní tržní normy v 
sektoru zdravotnictví.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 42
BOD ODŮVODNĚNÍ 2A (nový)

(2a) Pokud jde o opětovné zpracování, měla 
by Komise pracovat na další reflexi a 
širších konzultacích, aby prozkoumala 
možný rozvoj vhodných právních předpisů 
zajišťujících vysokou úroveň bezpečnosti 
pacientů.

Or. en

Odůvodnění

V posledních letech prošly techniky opětovného zpracování zdravotnických prostředků 
vývojem a jejich uplatnění se více rozšířilo. Tato činnost však není regulována na úrovni EU 
a vnitrostátní předpisy se velmi liší. Komise by proto měla vypracovat návrh založený na 
pečlivém posouzení současných postupů a jejich reálných nákladů i stávajících vnitrostátních 
předpisů a studií trhu. Ten by pak měl být základem budoucí právní úpravy pro maximalizaci 
bezpečnosti pacientů v celé EU a zajištění homogenních tržních norem v sektoru 
zdravotnictví. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 43
BOD ODŮVODNĚNÍ 2A (nový)

(2a) Pokud jde o opětovné zpracování, 
jedná se o problém veřejného zdraví a 
Komise by co nejdříve měla pracovat na 
další reflexi a vést širší konzultace, aby 
prozkoumala možný rozvoj vhodných 
právních předpisů zajišťujících vysokou 
úroveň bezpečnosti pacientů.
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Or. en

Odůvodnění

V posledních letech prošly techniky opětovného zpracování zdravotnických prostředků 
vývojem a jejich uplatnění se více rozšířilo. Tato činnost však není regulována na úrovni EU 
a vnitrostátní předpisy se velmi liší. V některých členských státech se provádí nekontrolované 
opětovné zpracování bez závazných norem jakosti, což představuje významné riziko pro 
bezpečnost pacientů. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Pozměňovací návrh 44
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

Pro přiměřené a efektivní fungování 
směrnice 93/42/EHS, pokud jde o regulační 
pokyn o otázkách klasifikace, které vznikají 
na národní úrovni, zejména pokud jde o to, 
zda výrobek spadá nebo nespadá do definice 
o zdravotnickém prostředku, je v zájmu 
dohledu nad národním trhem a zdraví a 
bezpečnosti lidí vytvořit proceduru pro 
rozhodování o tom, zda výrobek spadá nebo 
nespadá do definice o zdravotnickém 
prostředku.

Pro přiměřené a efektivní fungování 
směrnice 93/42/EHS, pokud jde o regulační 
pokyn o otázkách klasifikace, které vznikají 
na národní úrovni, zejména pokud jde o to, 
zda výrobek spadá nebo nespadá do definice 
o zdravotnickém prostředku, je v zájmu 
dohledu nad národním trhem a zdraví a 
bezpečnosti lidí vytvořit proceduru pro 
rozhodování o tom, zda výrobek spadá nebo 
nespadá do definice o zdravotnickém 
prostředku. Aby byla zajištěna právní 
jistota, měla by se taková rozhodnutí týkat 
výhradně jednotlivých výrobků, které 
mohou být součástí generické řady 
výrobků. Měla by rovněž směřovat k 
členským státům a výrobcům. Klíčovým 
faktorem při definování zdravotnického 
prostředku je účel, který mu přiřadí jeho 
výrobce. Před rozhodnutím o definici 
výrobku by proto výrobce měl být plně 
začleněn do rozhodovacího procesu, s 
ohledem na jeho právo být slyšen.

Or. fr

Odůvodnění

Mnoho kategorií výrobků zahrnuje širokou škálu výrobků, které vždy nemají stejné 
identifikační údaje nebo určené účely. Rozhodnutí se tedy musí zásadně týkat jednotlivých 
výrobků. Tento postup neplatí pouze v případě, že jsou výrobky sdruženy do homogenních 
kategorií se stejnými identifikačními údaji a určenými účely. Kromě toho tvoří nedílnou 
součást definice zdravotnického prostředku účel, který výrobku určí výrobce. Proto má 
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výrobce důležitou úlohu v rozhodovacím procesu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 45
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

Za účelem zajištění toho, že pokud výrobce 
nemá sídlo ve Společenství, mají úřady 
jednu osobu zplnomocněnou výrobcem, na 
kterou se mohou obracet v záležitostech 
týkajících se shody prostředků se 
směrnicemi, je nutné zavést pro takové 
výrobce povinnost jmenovat 
zplnomocněného zástupce pro všechny třídy 
výrobků.

Za účelem zajištění toho, že pokud výrobce 
nemá sídlo ve Společenství, mají úřady 
jednu osobu zplnomocněnou výrobcem, na 
kterou se mohou obracet v záležitostech 
týkajících se shody prostředků se 
směrnicemi, je nutné zavést pro takové 
výrobce povinnost jmenovat 
zplnomocněného zástupce pro všechny třídy 
výrobků. V této souvislosti je nutno 
konstatovat, že každý prostředek dovezený 
do Evropské unie musí splňovat pravidla 
stanovená v této směrnici. 

Or. fr

Odůvodnění

Z důvodů bezpečnosti by každý výrobek dovážený do Společenství měl splňovat pravidla 
přijatá v Evropské unii.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 46
BOD ODŮVODNĚNÍ 15A (nový)

(15a) Ve svém stanovisku ze dne 9. ledna 
2002 o posouzení zdravotních rizik di(2-
ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) Vědecký výbor 
pro toxicitu, ekotoxicitu a životní prostředí 
podpořil nutnost opatření ke snížení rizik 
vyplývajících z expozice DEHP u 
zdravotnického vybavení. DEHP je v 
příloze I směrnice 67/548/EHS zařazen 
jako toxická látka ohrožující reprodukci 
kategorie 2. V zájmu dalšího zajištění 
veřejného zdraví a bezpečnosti je nutné 
zakázat užívání látek zařazených jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
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reprodukci ve zdravotnických prostředcích, 
s výjimkou případů, kdy nejsou k dispozici 
žádné jiné alternativní prostředky bez 
těchto látek.

Or. en

Odůvodnění

EU velmi opožděně reaguje na stanovisko jednoho ze svých vědeckých výborů k nutnosti 
přijmout opatření snižující rizika proti DEHP ze zdravotnických prostředků. DEHP je látka 
karcinogenní, mutagenní a toxická pro reprodukci. Ve zdravotnických prostředcích mohou být 
použity další karcinogenní, mutagenní a pro reprodukci toxické látky. Použití karcinogenních, 
mutagenních a pro reprodukci toxických látek již právní předpisy EU zakazují pro látky a 
přípravky pro použití širokou veřejností a v kosmetice. Kromě toho byly DEHP a jiné ftaláty 
toxické pro reprodukci zakázány pro využití ve všech hračkách. Karcinogenní, mutagenní a 
pro reprodukci toxické látky by neměly být používány ve zdravotnických prostředcích v 
případě, že jsou k dispozici bezpečnější prostředky. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 47
BOD ODŮVODNĚNÍ 18

(18) Protože design hraje pro iniciativy za 
bezpečnost pacientů rostoucí úlohu v 
politice veřejného zdraví, je nutné důrazně 
stanovit potřebu zvažovat ergonomický 
design mezi základními požadavky. Navíc je 
mezi základními požadavky dále zdůrazněna 
úroveň proškolení a znalostí uživatelů, 
například v případě laických uživatelů.

(18) Protože design hraje pro iniciativy za 
bezpečnost pacientů rostoucí úlohu v 
politice veřejného zdraví, je nutné důrazně 
stanovit potřebu zvažovat ergonomický 
design mezi základními požadavky. Navíc je 
mezi základními požadavky dále zdůrazněna 
úroveň proškolení a znalostí uživatelů, 
například v případě laických uživatelů.
Výrobce výrobku by měl klást zvláštní důraz 
na důsledky zneužití výrobku a jeho 
škodlivé účinky na lidský organismus.

Or. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrh klade důraz na zdraví a bezpečnost uživatele.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Irena Belohorská

Pozměňovací návrh 48
BOD ODŮVODNĚNÍ 18A (nový)

(18a) Pokud jde o opětovné zpracování, 
měla by Komise pracovat na další 
reflexi a širších konzultacích, aby 
prozkoumala možný rozvoj vhodných 
právních předpisů zajišťujících vysokou 
úroveň bezpečnosti pacientů.

Or. en

Odůvodnění

Opětovné zpracování zdravotnických prostředků není na úrovni EU regulováno. V některých 
členských státech se provádí nekontrolované opětovné zpracování bez závazných norem 
jakosti, což představuje významné riziko pro bezpečnost pacientů. V členských státech, kde 
byla přijata regulace na podporu monitorovaného opětovného zpracování, vyvinul průmysl 
opětovného zpracování vysoce kontrolované a ověřené postupy. Z důvodu chybějící regulace 
platné pro celou EU nelze zmírnit rizika neregulovaného opětovného zpracování a využít 
výhod regulovaného a ověřovaného opětovného zpracování ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 49
BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) Ve světle rostoucího využití třetích 
stran pro provádění návrhů a výroby 
prostředků jménem výrobce je důležité, aby 
výrobce prokázal, že provádí dostatečné 
kontroly třetí strany, aby pokračoval v 
zajištění efektivního fungování systému 
jakosti.

(21) Ve světle rostoucího využití třetích 
stran pro provádění návrhů a výroby 
prostředků jménem výrobce je důležité, aby 
výrobce prokázal, že provádí dostatečné 
kontroly třetí strany, aby pokračoval v 
zajištění efektivního fungování systému 
jakosti. Příslušné orgány mohou rovněž 
rozhodnout o uplatnění přímé kontroly.

Or. fr

Odůvodnění

Pro zaručení maximální bezpečnosti by měly mít orgány možnost provádět kontroly.



AM\628089CS.doc 7/56 PE 376.778v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá Peter Liese

Pozměňovací návrh 50
BOD ODŮVODNĚNÍ 21A (nový)

(21a) Pravidla pro opětovné zpracování 
zdravotnických prostředků se v jednotlivých 
členských státech velmi liší. Komise by 
měla zkoumat dopad lišících se pravidel na 
ochranu pacientů a nákladovou efektivitu. 
V případě potřeby by Komise měla 
navrhnout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity. 

Or. de

Odůvodnění

Výbory předkládající stanoviska navrhly řadu pozměňovacích návrhů k otázce opětovného 
zpracování. Problém rovněž při mnoha příležitostech nastolili členové Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Autor tohoto pozměňovacího návrhu se 
domnívá, že před zavedením jakékoli právní úpravy by měla být provedena pečlivá analýza.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 51
BOD ODŮVODNĚNÍ 23A (nový)

(23a) S ohledem na rozhodnutí 
2006/512/ES o postupu ve výborech, které
zavádí regulativní postup s kontrolou pro 
opatření obecného významu, která mají 
pozměnit jiné než podstatné prvky 
základního nástroje přijatého v procesu 
spolurozhodování, je nutné odpovídajícím 
způsobem pozměnit směrnici 90/385/EHS a 
směrnici 93/43/EHS. Regulativní postup s 
kontrolou by se měl použít na změny příloh 
směrnice 93/43/EHS, rozhodnutí o zařazení 
zdravotnických prostředků a rozhodnutí o 
stažení z trhu nebo zákazu či omezení 
uvádění implantabilních zdravotnických 
prostředků.

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nutný pro sladění textu s ustanoveními nové směrnice o postupu ve 
výborech, a zejména pro nahrazení obvyklého „regulativního postupu ve výboru“ 
„regulativním postupem ve výboru s kontrolou“, protože dotčená opatření jsou opatření 
obecného významu, která mají pozměnit jiné než podstatné prvky navrhovaného právního 
předpisu. Uvádí výčet opatření, která by měla být upravena novým postupem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 52
BOD ODŮVODNĚNÍ 24A (nový)

(24a) S ohledem na vývoj v oblasti 
opětovného zpracování zdravotnických 
prostředků provede Komise široké 
konzultace, aby prozkoumala vývoj 
příslušných právních předpisů Společenství 
pro opětovné zpracování zdravotnických 
prostředků a zajistila vysoký stupeň 
bezpečnosti pacientů. 

Or. en

Odůvodnění

V posledních letech se opětovné zpracování rozvíjelo, ale neexistují pro ně žádné právní 
předpisy platné pro celou EU. To by mohlo vést k nekontrolovanému opětovnému zpracování, 
což by vytvářelo potenciálně významná rizika pro pacienty. Právní předpisy pro opětovné 
zpracování platné v celé EU by takovým rizikům mohly předejít.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jules Maaten

Pozměňovací návrh 53
ČL. 1 BOD 1 PÍSM. A) BOD I)

Čl. 1 odst. 2 písm. a) (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, 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:
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— diagnózy, prevence, kontroly, léčby nebo 
mírnění choroby;

— diagnózy, prevence, kontroly, léčby nebo 
mírnění choroby;

— diagnózy, kontroly, léčby, mírnění nebo 
kompenzace zranění nebo handicapu;

— diagnózy, kontroly, léčby, mírnění nebo 
kompenzace zranění nebo handicapu;

— vyšetřování, náhrady nebo úpravy 
anatomické struktury nebo fyziologického 
procesu;

— vyšetřování, náhrady nebo úpravy 
anatomické struktury nebo fyziologického 
procesu;

— kontroly početí; — kontroly početí;

a který nedosahuje své hlavní zamýšlené 
funkce v lidském těle nebo na lidském těle 
farmakologickým, imunologickým ani 
metabolickým účinkem, jehož funkce však 
může být takovými účinky podpořena;“

a který

- nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce 
v lidském těle nebo na lidském těle 
farmakologickým, imunologickým ani 
metabolickým účinkem, jehož funkce však 
může být takovými účinky podpořena;
- z důvodu formy výrobku nebo způsobu, 
jakým jej výrobce představuje nebo uvádí 
na trh, nebudí ve veřejnosti obecný dojem, 
že tento výrobek má léčebné vlastnosti pro 
léčbu či prevenci chorob u lidí.”

Or. nl

Odůvodnění

Zpřísnění definice ve směrnici „o prostředcích” zajistí, aby nebyly léčivé přípravky 
popisovány a certifikovány jako zdravotnické prostředky s cílem vyhnout se přísným 
schvalovacím postupům a bezpečnostním opatřením týkajícím se léčivých přípravků. To bude 
aktivně působit proti riziku spočívajícímu v tom, že by výrobci mohli uvádět své výrobky jako 
zdravotnické prostředky a snažili se těžit z dojmu, že jsou rovnocenné léčivým přípravkům. To 
by podpořilo nekalou hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 54
ČL. 1 BOD 1 PÍSM. A) BOD I)

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

„a) „zdravotnickým prostředkem“ se rozumí 
každý nástroj, přístroj, zařízení, programové 
vybavení, materiál nebo jiná věc, použitý 

„a) „zdravotnickým prostředkem“ se rozumí 
každý nástroj, přístroj, zařízení, programové 
vybavení, materiál nebo jiná věc, použitý 
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samostatně nebo v kombinaci, včetně 
příslušenství, včetně programového 
vybavení nezbytného k jeho správnému 
použití, určenému výrobcem k lékařským 
účelům pro lidi za účelem:
— diagnózy, prevence, kontroly, léčby nebo 
mírnění choroby;
— diagnózy, kontroly, léčby, mírnění nebo 
kompenzace zranění nebo handicapu;
— vyšetřování, náhrady nebo úpravy 
anatomické struktury nebo fyziologického 
procesu;

— kontroly početí;
a který nedosahuje své hlavní zamýšlené 
funkce v lidském těle nebo na lidském těle 
farmakologickým, imunologickým ani 
metabolickým účinkem, jehož funkce však 
může být takovými účinky podpořena;“

samostatně nebo v kombinaci, včetně 
příslušenství, včetně programového 
vybavení nezbytného k jeho správnému 
použití, určenému výrobcem k lékařským 
účelům pro lidi za účelem:
— diagnózy, prevence, kontroly, léčby nebo 
mírnění choroby;
— diagnózy, kontroly, léčby, mírnění nebo 
kompenzace zranění nebo handicapu;
— vyšetřování, náhrady nebo úpravy 
anatomické struktury nebo fyziologického 
procesu;

— kontroly početí;
a který nedosahuje své hlavní zamýšlené 
funkce v lidském těle nebo na lidském těle 
farmakologickým, imunologickým ani 
metabolickým účinkem, jehož funkce však 
může být takovými účinky podpořena;“

Zdravotnickým prostředkem může být i 
přípravek (zařízení, výrobek), jehož 
léčebné, profylaktické, ošetřující nebo 
adjuvantní účinky jsou dány jeho fyzikálně-
chemickými vlastnostmi a nikoli 
specifickým farmakologickým účinkem. 
Farmaceutický přípravek zařazený jako 
zdravotnický prostředek může obsahovat 
farmakologicky aktivní látky, pokud je 
jejich použití povoleno v členských státech, 
nejsou zařazeny do registru účinných látek 
nebo narkotik a jejich výskyt v prostředku 
nevede k systémovému účinku. Povolený 
obsah farmakologicky aktivních látek ve 
zdravotnickém prostředku je nižší než jejich 
minimální účinné dávky (vedoucí k 
farmakologickému účinku), které stanoví 
vnitrostátní lékopisy nebo rovnocenné 
zdroje či ustanovení. 

Or. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrh umožňuje jasné určení výrobků, které dosud nebyly definovány a které 
spadají do různých kategorií a jsou užívány různými způsoby.



AM\628089CS.doc 11/56 PE 376.778v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 55
ČL. 1 BOD 1 PÍSM. A) BOD I)

Čl. 1 odst. 2 písm. a) úvodní část (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, programové 
vybavení, materiál nebo jiná věc, použitý 
samostatně nebo v kombinaci, včetně 
příslušenství, včetně programového 
vybavení nezbytného k jeho správnému 
použití, určenému výrobcem pro lidi za 
účelem:

Or. es

Odůvodnění

Začlenění slovního spojení „k lékařským účelům“ do definice by z působnosti směrnice 
vylučovalo produkty, které jsou nyní považovány za zdravotnické prostředky a u kterých musí 
být pomocí postupů stanovených ve směrnici zajištěny záruky týkající se bezpečnosti, 
účinnosti a jakosti vzhledem k jejich významu pro zdraví pacientů i jejich možným rizikům. 
Příklady takových produktů jsou: obličejové implantáty pro výplně vrásek z estetických 
důvodů, prsní implantáty pro zvětšení prsů z estetických důvodů, antikoncepční pomůcky 
(kondomy, pesary) používané bez specifického lékařského důvodu, a určité technické pomůcky 
pro osoby se zdravotním postižením, například invalidní vozíky.

Všechny tyto výrobky by nebyly regulovány, protože by nespadaly ani do působnosti jiných 
směrnic. Platí to i u výše zmíněných výrobků pro estetické účely (prsní implantáty, obličejové 
implantáty), které by nespadaly do působnosti právních předpisů pro kosmetiku, protože se 
neaplikují na vnější části těla, zuby nebo sliznice v ústní dutině, a místo aplikace je jedním z 
kritérií pro výrobky, které mají být považovány za kosmetiku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 56
ČL. 1 BOD 1 PÍSM. D)

Čl. 1 odst. 4b (směrnice 90/385/EHS)

4b. Jestliže prostředek obsahuje jako svou 
nedílnou součást látku, která pokud je 
používána samostatně, může být považována 
za výrobek tkáňového inženýrství ve smyslu 
[čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského 

4b. Jestliže prostředek obsahuje jako svou 
nedílnou součást látku, která pokud je 
používána samostatně, může být považována 
za léčivý přípravek pro moderní terapie ve 
smyslu [čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady (ES) č. […] (**) 
[o moderních terapiích a o změně nařízení 
(ES) č. 726/2004]] a která může působit na 
lidské tělo doplňujícím účinkem k účinku 
uvedeného prostředku, pak musí být tento 
prostředek posuzován a schvalován v 
souladu s touto směrnicí.

parlamentu a Rady (ES) č. […] (**) 
[o moderních terapiích a o změně nařízení 
(ES) č. 726/2004]], a jejíž buněčná nebo 
tkáňová součást obsahuje neživé tkáně 
nebo buňky a která může působit na lidské 
tělo doplňujícím účinkem k účinku 
uvedeného prostředku, pak musí být tento 
prostředek posuzován a schvalován v 
souladu s touto směrnicí.

V případě jakýchkoli pochyb o vedlejší 
povaze látky by její zařazení mělo být 
vyjasněno vědeckým doporučením, jak je 
popisuje článek 18 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […] (**) 
[o moderních terapiích a o změně nařízení 
(ES) č. 726/2004].
Nezávisle na výsledku tohoto vědeckého 
doporučení by měla Evropská agentura pro 
léčivé přípravky vždy vyhodnotit etické 
aspekty související s danou látkou.

Or. de

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit definici těchto kombinovaných výrobků, které spadají do působnosti směrnic 
93/42/EHS a 90/385/EHS, aby byla slučitelná s přístupem v Mikolášikově zprávě o léčivých 
přípravcích pro moderní terapie. 

Kombinované výrobky mohou kromě výrobků tkáňového inženýrství rovněž obsahovat 
výrobky pro genovou terapii a buněčnou terapii, nyní již zkoušené například pro stenty a 
kyčelní implantáty. Měly by být do směrnice zařazeny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 57
ČL. 1 BOD 1 PÍSM. D)

Čl. 1 odst. 4b (směrnice 90/385/EHS)

4b. Jestliže prostředek obsahuje jako svou 
nedílnou součást látku, která pokud je 
používána samostatně, může být považována 
za výrobek tkáňového inženýrství ve smyslu 
[čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […] (**) 
[o moderních terapiích a o změně nařízení 

4b. Jestliže prostředek obsahuje jako svou 
nedílnou součást látku, která pokud je 
používána samostatně, může být považována 
za výrobek tkáňového inženýrství ve smyslu 
[čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […] (**) 
[o moderních terapiích a o změně nařízení 
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(ES) č. 726/2004]] a která může působit na 
lidské tělo doplňujícím účinkem k účinku 
uvedeného prostředku, pak musí být tento 
prostředek posuzován a schvalován v 
souladu s touto směrnicí.

(ES) č. 726/2004]], pak musí být tento 
prostředek posuzován a schvalován v 
souladu s uvedeným nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Výrobky považované za výrobky tkáňového inženýrství obsahují části tkání či buněk, které 
nahradí, opraví nebo regenerují lidskou tkáň. Tyto výrobky jsou tedy velmi citlivé, vzájemně 
reagují s živými buňkami a měly by spadat pod farmaceutické právní předpisy. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 58
ČL. 1 BOD 2 PÍSM. AA) (nové)

Čl. 6 odst. 2a (směrnice 90/385/EHS)

aa) Doplňuje se tento odstavec 2a: 
„2a Při odkazu na tento odstavec se použijí
články 5a a 7 rozhodnutí 1999/468/ES ve 
znění rozhodnutí 2006/512/ES.“

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nutný pro sladění textu s ustanoveními nové směrnice o postupu ve 
výborech, a zejména pro nahrazení obvyklého „regulativního postupu ve výboru“ 
„regulativním postupem ve výboru s kontrolou“, protože některá dotčená opatření jsou 
opatření obecného významu, která mají pozměnit jiné než podstatné prvky navrhovaného 
právního předpisu.

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 59
ČL. 1 BOD 3

Čl. 10a odst. 1 pododst. 1a (nový) (směrnice 90/385/EHS)

Členské státy mohou požádat, aby byly při 
uvedení takových výrobků do provozu na 
jejich území informovány o všech údajích, 
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které umožní určení výrobků, i o jejich 
označení a návodu k použití.

Or. es

Odůvodnění

Je naprosto nezbytné doplnit tento druhý pododstavec, aby mohly orgány provádět řádnou 
kontrolu trhu u výrobků uváděných do provozu na jejich území, a aby byl dodržen soulad se 
směrnicí 93/42/EHS, kde je tento odstavec zařazen pro výrobky třídy IIb a III, tzn. výrobky 
představující vyšší riziko. Vzhledem k tomu, že všechny aktivní implantáty jsou prostředky 
představující stejný stupeň rizika, není nutná další specifikace prostředků, na které se toto 
ustanovení použije.

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 60
ČL. 1 BOD 3

Čl. 10a odst. 2 pododst. 2 (směrnice 90/385/EHS)

Pro prostředky uvedené v odstavci 1 musí 
zplnomocněný zástupce informovat 
příslušné orgány členského státu, ve kterém 
má sídlo, o adrese sídla a o kategorii 
příslušných prostředků.

Pro prostředky uvedené v odstavci 1 musí 
zplnomocněný zástupce informovat 
příslušné orgány členského státu, ve kterém 
má sídlo, o adrese sídla a o kategorii 
příslušných prostředků. Veškeré 
zdravotnické prostředky dovážené do 
Evropské unie musí splňovat pravidla 
stanovená v této směrnici. 

Or. fr

Odůvodnění

Z důvodů bezpečnosti by každý výrobek dovážený do Společenství měl splňovat pravidla 
přijatá v Evropské unii.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 61
ČL. 1 BOD 3

Článek 10c (směrnice 90/385/EHS)

Pokud se členský stát domnívá ve vztahu k 
výrobku nebo skupině výrobků, že za 
účelem zajištění ochrany zdraví a 

Pokud se členský stát domnívá ve vztahu k 
výrobku nebo skupině výrobků, že za 
účelem zajištění ochrany zdraví a 
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bezpečnosti a/nebo zajištění dodržování 
požadavků veřejného zdraví, musí být 
takové výrobky staženy z trhu nebo musí být 
zakázáno nebo omezeno uvedení na trh nebo 
uvedení do provozu, může přijmout jakákoli 
odůvodněná přechodná opatření. 

Členský stát pak musí informovat Komisi a 
všechny ostatní členské státy o přechodných 
opatřeních spolu s uvedením důvodů 
rozhodnutí. 

Komise bude vždy, když to bude možné, 
konzultovat zainteresované strany a členské 
státy. 

bezpečnosti a/nebo zajištění dodržování 
požadavků veřejného zdraví, musí být 
takové výrobky staženy z trhu nebo musí být 
zakázáno nebo omezeno uvedení na trh nebo 
uvedení do provozu, může přijmout jakákoli 
odůvodněná přechodná opatření. 

Členský stát pak musí informovat Komisi a 
všechny ostatní členské státy o přechodných 
opatřeních spolu s uvedením důvodů 
rozhodnutí. 

Komise bude vždy, když to bude možné, 
konzultovat zainteresované strany a členské 
státy a sdělí jim své stanovisko.

Pokud jsou vnitrostátní opatření 
odůvodněná, přijme Komise nutná opatření 
Společenství postupem podle čl. 6 odst. 2. V 
případě, že vnitrostátní opatření nejsou 
odůvodněná, informuje Komise všechny 
členské státy a konzultované zainteresované 
strany.“

Or. pl

Odůvodnění

Komise by měla úzce spolupracovat s členskými státy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 62
ČL. 1 BOD 3

Článek 10c odst. 4 (směrnice 90/385/EHS)

Pokud jsou vnitrostátní opatření 
odůvodněná, přijme Komise nutná opatření 
Společenství postupem podle čl. 6 odst. 2. V 
případě, že vnitrostátní opatření nejsou 
odůvodněná, informuje Komise všechny 
členské státy a konzultované zainteresované 
strany.“

Pokud jsou vnitrostátní opatření 
odůvodněná, přijme Komise nutná opatření 
Společenství postupem podle čl. 6 odst. 2a. 
V případě, že vnitrostátní opatření nejsou 
odůvodněná, informuje Komise všechny 
členské státy a konzultované zainteresované 
strany.“

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nutný pro sladění textu s ustanoveními nové směrnice o postupu ve 
výborech, a zejména pro nahrazení obvyklého „regulativního postupu ve výboru“ 
„regulativním postupem ve výboru s kontrolou“, protože některá dotčená opatření jsou 
opatření obecného významu, která mají pozměnit jiné než podstatné prvky navrhovaného 
právního předpisu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 63
ČL. 2 BOD -1A (nový)

Bod odůvodnění 7 (směrnice 93/42/EHS)

-1a) Bod odůvodnění 7 se nahrazuje tímto:
„vzhledem k tomu, že základní a ostatní 
požadavky uvedené v přílohách této 
směrnice, a to včetně všech odkazů na 
„minimalizaci“ nebo „snižování“ rizika, 
musí být vykládány a používány s ohledem 
na nejlepší dostupné výrobky, technologie a 
praxi při navrhování a technické a 
ekonomické aspekty slučitelné s vysokou 
úrovní ochrany zdraví a bezpečnosti;“

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění je třeba aktualizovat. Základní požadavky musí motivovat ke zlepšování 
návrhů, a proto by měly vycházet z nejlepšího dostupného návrhu a nikoli „dědečka“ starého 
designu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 64
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. A) BOD I)

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

i) v písmenu a) se úvodní věta nahrazuje 
tímto: 

i) v písmenu a) se úvodní věta nahrazuje 
tímto: 

„‚zdravotnickým prostředkem‘ se rozumí 
nástroj, přístroj, zařízení, software, materiál 
nebo jiný předmět, použitý samostatně nebo 

„‚zdravotnickým prostředkem‘ se rozumí 
nástroj, přístroj, zařízení, software, materiál 
nebo jiný předmět, použitý samostatně nebo 
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v kombinaci, včetně programového 
vybavení nezbytného k jeho správnému 
použití, určený výrobcem pro použi, 
k lékařským účelům pro lidi za účelem:“

v kombinaci, včetně programového 
vybavení nezbytného k jeho správnému 
použití,

- který nedosahuje své hlavní zamýšlené 
funkce v lidském těle nebo na lidském těle 
farmakologickým, imunologickým ani 
metabolickým účinkem, jehož funkce však 
může být takovými účinky podpořena;
- který z důvodu formy výrobku nebo 
způsobu, jakým jej výrobce představuje 
nebo uvádí na trh, nebudí ve veřejnosti 
obecný dojem, že tento výrobek má léčebné 
vlastnosti pro léčbu či prevenci chorob u 
lidí;
a který je určen výrobcem pro použití, 
k lékařským účelům pro lidi za účelem:”

Or. nl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má aktivně bojovat proti riziku spočívajícímu v tom, že by výrobci 
mohli uvádět své výrobky jako zdravotnické prostředky a snažit se těžit z dojmu, že jsou 
rovnocenné léčivým přípravkům, ačkoli by nemuseli procházet náročnějším procesem 
registrace léčivých přípravků, a tím by unikli přísnějším kontrolám.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 65
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 nástroj, přístroj, zařízení, software, 
materiál nebo jiný předmět, použitý 
samostatně nebo v kombinaci, včetně 
programového vybavení nezbytného k jeho 
správnému použití, určený výrobcem pro 
použi, k lékařským účelům pro lidi za 
účelem:“

a) „‚zdravotnickým prostředkem‘ se 
rozumí nástroj, přístroj, zařízení, materiál 
nebo jiný předmět, použitý samostatně 
nebo v kombinaci, včetně programového 
vybavení určeného výrobcem ke 
specifickému využití pro diagnostické 
účely a nezbytného k jeho správnému 
použití, určený výrobcem pro použití pro 
lidi za účelem:“

Or. de
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Odůvodnění

Do tohoto článku by měl být zařazen pouze diagnostický software a nikoli veškerý software 
jako takový. Doplnění slovního spojení „pro lékařské účely“ by mohlo umožnit vyloučení 
určitých výrobků ze směrnice. To by vedlo k nejistotě mezi uživateli a mohlo by způsobit to, že 
by pacienti používali nekontrolované výrobky.

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 66
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, programové 
vybavení, materiál nebo jiná věc, použitý 
samostatně nebo v kombinaci, včetně 
příslušenství, včetně programového 
vybavení nezbytného k jeho správnému 
použití, určenému výrobcem pro lidi za 
účelem:

Or. es

Odůvodnění

Začlenění slovního spojení „k lékařským účelům“ do definice by z působnosti směrnice 
vylučovalo produkty, které jsou nyní považovány za zdravotnické prostředky a u kterých musí 
být pomocí postupů stanovených ve směrnici zajištěny záruky týkající se bezpečnosti, 
účinnosti a jakosti vzhledem k jejich významu pro zdraví pacientů i jejich možným rizikům. 
Příklady takových produktů jsou: obličejové implantáty pro výplně vrásek z estetických 
důvodů, prsní implantáty pro zvětšení prsů z estetických důvodů, antikoncepční pomůcky 
(kondomy, pesary) používané bez specifického lékařského důvodu, a určité technické pomůcky 
pro osoby se zdravotním postižením, například invalidní vozíky.

Všechny tyto výrobky by nebyly regulovány, protože by nespadaly ani do působnosti jiných 
směrnic. Platí to i u výše zmíněných výrobků pro estetické účely (prsní implantáty, obličejové 
implantáty), které by nespadaly do působnosti právních předpisů pro kosmetiku, protože se 
neaplikují na vnější části těla, zuby nebo sliznice v ústní dutině, a místo aplikace je jedním z 
kritérií pro výrobky, které mají být považovány za kosmetiku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 67
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. A) BOD IA) (nový)
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Čl. 1 odst. 2 písm. a) (směrnice 93/42/EHS)

ia) v písmenu a) se doplňuje nová odrážka, 
která zní:
„- korekce zraku nebo vzhledu oka 
umístěním na oko;“

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 68
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. A) BOD IA) (nový)

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

ia) druhý odstavec písmene a) se nahrazuje 
tímto:
„a který:
- nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce 
v lidském těle nebo na lidském těle 
farmakologickým, imunologickým ani 
metabolickým účinkem, jehož funkce však 
může být takovými účinky podpořena;
- svou formou nebo způsobem, jakým jej 
výrobce představuje nebo uvádí na trh, 
nepodporuje dojem, že tento výrobek má 
léčebné vlastnosti pro léčbu či prevenci 
chorob u lidí,“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit bezpečnost pacientů. Musí být jasněji určeno rozlišení mezi zdravotnickým 
prostředkem a léčivým přípravkem. Kopie výrobků musí patřit do stejné kategorie jako 
výrobky původní. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 69
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. A) BOD IA) (nový)

Čl. 1 odst. 2 písm. ha) (nové) (směrnice 93/42/EHS)
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ia) vkládá se nové písmeno ha), které zní:
„ha) „opětovným zpracováním“ se rozumí 
obnova funkční bezpečnosti použitého 
zdravotnického prostředku. Právnická či 
fyzická osoba nebo její oprávněný zástupce 
se považují za výrobce v souladu s tímto 
článkem, pokud opětovně zpracovávají 
zdravotnický prostředek a uvádějí jej na 
trh.”

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k novému čl. 21 písm. a).

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 70
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. A) BOD IIA) (nový)

Čl. 1 odst. 2 písm. ka) (nové) (směrnice 93/42/EHS)

iia) doplňuje se nové písmeno ka), které 
zní:
„ka) „opětovným zpracováním“ se rozumí 
čištění, dezinfekce a sterilizace použitého 
zdravotnického prostředku, včetně práce 
s tím spojené, a zkoušky a obnova funkční 
a hygienické bezpečnosti pro bezpečné 
opětovné použití.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je spojen s novým bodem odůvodnění 2a o opětovném zpracování. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 71
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. A) BOD IIA) (nový)

Čl. 1 odst. 2 písm. ka) (nové) (směrnice 93/42/EHS)

iia) doplňuje se nové písmeno ka), které 
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zní:

„ka) „opětovným zpracováním“ se rozumí 
čištění, dezinfekce a sterilizace použitého 
zdravotnického prostředku, včetně práce 
s tím spojené, a zkoušky a obnova funkční 
a hygienické bezpečnosti pro bezpečnější 
opětovné použití.“

Or. en

Odůvodnění

V současném znění směrnice o zdravotnických prostředcích není opětovné zpracování 
definováno. Tato situace vede k právní nejistotě, která by měla být navrženou změnou 
vyřešena.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 72
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. A) BOD IIA) (nový)

Čl. 1 odst. 2 písm. ka) (nové) (směrnice 93/42/EHS)

iia) doplňuje se nové písmeno ka), které 
zní: 

„ka) „opětovným zpracováním“ se rozumí 
čištění, dezinfekce a sterilizace použitého 
zdravotnického prostředku a obnova a 
zkoušky funkční a hygienické bezpečnosti 
pro bezpečné opětovné použití.“

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytná definice opětovného zpracování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Irena Belohorská

Pozměňovací návrh 73
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. A) BOD IIA) (nový)

Čl. 1 odst. 2 písm. ka) (nové) (směrnice 93/42/EHS)



PE 376.778v01-00 22/56 AM\628089CS.doc
Externí překlad

CS

iia) vkládá se nové písmeno ka), které zní:

„ka) „opětovným zpracováním“ se rozumí 
čištění, dezinfekce a sterilizace použitého 
zdravotnického prostředku, včetně práce 
s tím spojené, a zkoušky a obnova funkční 
a hygienické bezpečnosti pro bezpečné 
opětovné použití.“

Or. en

Odůvodnění

V současném znění směrnice o zdravotnických prostředcích není opětovné zpracování 
definováno. Tato situace vede k právní nejistotě, která by měla být navrženou změnou 
vyřešena.

Pozměňovací návrh, který předkládají Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Pozměňovací návrh 74
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. A) BOD IIA) (nový)

Čl. 1 odst. 2 písm. l) (nové) (směrnice 93/42/EHS)

iia) doplňuje se nové písmeno ka), které 
zní:

„ka) „biofyzikálními a biomechanickými 
údaji“ se rozumí údaje odvozené z 
modelových studií biofyzikálních, 
biomechanických, simulačních nebo 
klinických zkoušek nebo jakýchkoli 
vědeckých studií založených na potvrzených 
znalostech či technologiích, jejichž platnost 
byla prokázána. Tyto údaje lze zařadit 
zejména na podporu klinických údajů 
uvedených v písmenu k) výše.“

Or. fr

Odůvodnění

Stanovení protokolů a provádění klinických studií je obtížné a někdy v případě určitých 
kategorií zdravotnických prostředků nemožné. Výzkum nyní umožňuje tyto obtíže překonat 
stanovením biofyzikálních, simulačních a modelovacích nástrojů. To znamená, že předklinické 
fáze mohou být spolehlivější a klinické studie mohou být lépe zacílené.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 75
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. E)

Čl. 1 odst. 4b (směrnice 93/42/EHS)

4b. Jestliže prostředek obsahuje jako svou 
nedílnou součást látku, která pokud je 
používána samostatně, může být považována 
za výrobek tkáňového inženýrství ve smyslu 
[čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […] (**) 
[o moderních terapiích a o změně nařízení 
(ES) č. 726/2004]] a která může působit na 
lidské tělo doplňujícím účinkem k účinku 
uvedeného prostředku, pak musí být tento 
prostředek posuzován a schvalován v 
souladu s touto směrnicí.

4b. Jestliže prostředek obsahuje jako svou 
nedílnou součást látku, která pokud je 
používána samostatně, může být považována 
za výrobek tkáňového inženýrství ve smyslu 
[čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […] (**) 
[o moderních terapiích a o změně nařízení 
(ES) č. 726/2004]], pak musí být tento 
prostředek posuzován a schvalován v 
souladu s uvedeným nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Výrobky považované za výrobky tkáňového inženýrství obsahují části tkání či buněk, které 
nahradí, opraví nebo regenerují lidskou tkáň. Tyto výrobky jsou tedy velmi citlivé, vzájemně 
reagují s živými buňkami a měly by spadat pod farmaceutické právní předpisy. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 76
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. E)

Čl. 1 odst. 4b (směrnice 93/42/EHS)

4b. Jestliže prostředek obsahuje jako svou 
nedílnou součást látku, která pokud je 
používána samostatně, může být považována 
za výrobek tkáňového inženýrství ve smyslu 
[čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […] (**) 
[o moderních terapiích a o změně nařízení 
(ES) č. 726/2004]] a která může působit na 
lidské tělo doplňujícím účinkem k účinku 
uvedeného prostředku, pak musí být tento 
prostředek posuzován a schvalován v 
souladu s touto směrnicí.

4b. Jestliže prostředek obsahuje jako svou 
nedílnou součást látku, která pokud je 
používána samostatně, může být považována 
za léčivý přípravek pro moderní terapie ve 
smyslu [čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […] (**) 
[o moderních terapiích a o změně nařízení 
(ES) č. 726/2004]], a jejíž buněčná nebo 
tkáňová součást obsahuje neživé tkáně 
nebo buňky a která může působit na lidské 
tělo doplňujícím účinkem k účinku 
uvedeného prostředku, pak musí být tento 
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prostředek posuzován a schvalován v 
souladu s touto směrnicí.

V případě jakýchkoli pochyb o vedlejší 
povaze látky by její zařazení mělo být 
vyjasněno vědeckým doporučením, jak je 
popisuje článek 18 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […] (**) 
[o moderních terapiích a o změně nařízení 
(ES) č. 726/2004].
Nezávisle na výsledku tohoto vědeckého 
doporučení by měla Evropská agentura pro 
léčivé přípravky vždy vyhodnotit etické 
aspekty související s danou látkou.

Or. de

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit definici těchto kombinovaných výrobků, které spadají do působnosti směrnic 
93/42/EHS a 90/385/EHS, aby byla slučitelná s přístupem v Mikolášikově zprávě o léčivých 
přípravcích pro moderní terapie. 

Kombinované výrobky mohou kromě výrobků tkáňového inženýrství rovněž obsahovat 
výrobky pro genovou terapii a buněčnou terapii, nyní již zkoušené například pro stenty a 
kyčelní implantáty. Měly by být do směrnice zařazeny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jules Maaten

Pozměňovací návrh 77
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. F) BOD 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 v důsledku použití kritérií 
stanovených v čl. 1 odst. 2 písm. b) uvedené 
směrnice nebo do působnosti této směrnice, 
musí být zvláště přihlédnuto k hlavnímu 
typu účinku výrobku;“

Or. nl
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Odůvodnění

Zpřísnění definice ve směrnici „o prostředcích” zajistí, aby nebyly léčivé přípravky 
popisovány a certifikovány jako zdravotnické prostředky s cílem vyhnout se přísným 
schvalovacím postupům a bezpečnostním opatřením týkajícím se léčivých přípravků. Směrnice 
pro zdravotnické prostředky se nepoužije, pokud výrobek splňuje definici „léčivého 
přípravku“ ve směrnici o léčivých přípravcích. Pro určení toho, zda je výrobek léčivým 
přípravkem nebo zdravotnickým prostředkem, je proto důležité podle směrnice 2001/83 zvážit 
všechna samostatná kritéria uvedená pro léčivý přípravek jakožto alternativy a nikoli 
souhrnně.

Pozměňovací návrh, který předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 78
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. F) BOD 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 v důsledku použití kritérií 
stanovených v čl. 1 odst. 2 písm. b) uvedené 
směrnice nebo do působnosti této směrnice, 
musí být zvláště přihlédnuto k hlavnímu 
typu účinku výrobku;“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit bezpečnost pacientů. Musí být jasněji určeno rozlišení mezi zdravotnickým 
prostředkem a léčivým přípravkem. Kopie výrobků musí patřit do stejné kategorie jako 
výrobky původní. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 79
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. F) BOD 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 

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

Or. en

Odůvodnění

Navrženou směrnici je třeba změnit pro zpřísnění definice zdravotnických prostředků. Tím by 
bylo těžší nechat léčiva registrovat jako zdravotnické prostředky. Návrh Komise na revizi 
směrnice obsahuje změny oddílu definic v článku 1. Definice „zdravotnického prostředku“ 
v čl. 1 odst. 2 písm. a) je však v podstatě stejná jako ve stávající směrnici.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 80
ČL. 2 BOD 1 PÍSM. F) BOD 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 v důsledku použití kritérií 
stanovených v čl. 1 odst. 2 písm. b) uvedené 
směrnice nebo do působnosti této směrnice, 
musí být zvláště přihlédnuto k hlavnímu 
typu účinku výrobku;“

Or. nl

Odůvodnění

V současné podobě by se mohlo zdát, že text snižuje význam prezentační zkoušky a zařazování 
by se mohlo zaměřit na základní působení výrobku. Navržený pozměňovací návrh by zajistil, 
že uplatnění druhé části definice „léčivého přípravku“ by nebylo považováno za důležitější 
než první část definice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 81
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:
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"6. Pokud výrobek spadá do působnosti 
směrnic Rady 93/42/ES a 89/686/ES, 
použijí se příslušné základní požadavky 
obou směrnic. Pokud je hlavním určeným 
účelem výrobku účel zdravotnického 
prostředku podle směrnice 93/42/EHS, 
budou naplněna ustanovení uvedené 
směrnice včetně posouzení shody. V 
případě pochyb musí výrobce konzultovat 
oznámený subjekt nebo příslušný orgán.“

Or. en

Odůvodnění

Existují určité pomůcky osobní ochrany, které by měly spadat do působnosti směrnice 
93/42/EHS. To platí zejména pro předměty, které přicházejí do přímého kontaktu s vnitřními 
částmi těla, například rukavice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 82
ČL. 2 BOD 2

Článek 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 nebo 
pacientovi určenému akronymem nebo 
číselným kódem.“

Or. it

Odůvodnění

Současná směrnice již obsahuje termín „jmenovitě určený pacient“. Bylo by také možné pro 
účely ochrany údajů a lékařského tajemství provádět určení pacientů pomocí akronymu nebo 
číselného kódu. V zájmu co nejlepšího poskytování informací pacientovi by původní 
prohlášení mělo být nadále vedeno v záznamech pacienta u stomatologa a kopie by měla být 
předána pacientovi. Vzhledem k tomu, že neexistuje povinnost pacienta uchovávat prohlášení, 
jedná se o praktické a vhodné opatření, které nepoškozuje práva pacienta.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 83
ČL. 2 BOD 2A (nový)

Čl. 7 odst. 1 (směrnice 93/42/EHS)

2a) V čl. 7 odst. 2 se pododstavec 1 
nahrazuje tímto:
Při odkazu na tento odstavec se použijí 
články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na ustanovení článku 8 
uvedeného rozhodnutí.“

Or. en

Odůvodnění

Tento technický pozměňovací návrh přizpůsobuje stávající znění ustanovením o novém 
postupu ve výborech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 84
ČL. 2 BOD 2A (nový)

Čl. 7 odst. 2a (nový) (směrnice 93/42/EHS)

2a) V článku 7 se doplňuje odstavec, který 
zní:
„Při odkazu na tento odstavec se použijí 
články 5a a 7 rozhodnutí 1999/468/ES ve 
znění rozhodnutí 2006/512/ES.“

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nutný pro sladění textu s ustanoveními nové směrnice o postupu ve 
výborech, a zejména pro nahrazení obvyklého „regulativního postupu ve výboru“ 
„regulativním postupem ve výboru s kontrolou“, protože některá dotčená opatření jsou 
opatření obecného významu, která mají pozměnit jiné než podstatné prvky navrhovaného 
právního předpisu.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 85
ČL. 2 BOD 2A (nový)

Čl. 8 odst. 2 odrážka 2a (nová) (směrnice 93/42/EHS)

2a) V čl. 8 odst. 2 se doplňuje odrážka, 
která zní:
„- opatření jsou oprávněná, přijme 
příslušná opatření Společenství postupem 
podle čl. 7 odst. 2, pokud je to nutné 
v zájmu veřejného zdraví.“

Or. en

Odůvodnění

Zavedení ochranné doložky by mělo umožnit, aby byla odůvodněná vnitrostátní prozatímní 
opatření (přijatá v tomto kontextu) stanovena jako povinná a platná na celém trhu EU. Kromě 
toho je užitečné sladit postup podle ochranné doložky v článku 8 směrnice o zdravotnických 
prostředcích s konkrétními opatřeními postupu pro zdravotní sledování podle článku 14b 
směrnice o zdravotnických prostředcích. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 86
ČL. 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. 
2a.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nutný pro sladění textu s ustanoveními nové směrnice o postupu ve 
výborech, a zejména pro nahrazení obvyklého „regulativního postupu ve výboru“ 
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„regulativním postupem ve výboru s kontrolou“, protože některá dotčená opatření jsou 
opatření obecného významu, která mají pozměnit jiné než podstatné prvky navrhovaného 
právního předpisu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 87
ČL. 2 BOD 3A (nový)

Čl. 10 odst. 3 (směrnice 93/42/EHS)

3a) V článku 10 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„Členské státy po provedení posouzení, 
pokud možno společně s výrobcem, aniž je
dotčen článek 8, neprodleně uvědomí 
Komisi a ostatní členské státy o příhodách 
podle odstavce 1, pro něž byla přijata nebo 
zvažována příslušná opatření. Členské 
státy uvedou přesné důvody pro úvahy o 
zvažovaných opatřeních nebo pro přijatá 
opatření. Členské státy zejména dle potřeby 
uvedou přesné důvody odchylek přijatého 
opatření od opatření zvažovaného.”

Or. en

Odůvodnění

Protože se postup vigilance týká oznamování incidentů, je nanejvýš důležité, aby jej Komise 
koordinovala a aby měly Komise a členské státy úplný přehled o trhu EU.

Pozměňovací návrh, který předkládá Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 88
ČL. 2 BOD 3B (nový)

Čl. 10 odst. 3a (nový) (směrnice 93/42/EHS)

3b) V článku 10 se doplňuje odstavec, který 
zní:
„3a Komise postupem podle čl. 7 odst. 2 
přijme veškerá vhodná opatření k 
provádění tohoto článku.“

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který zajišťuje, aby systém vigilance fungoval se závaznějšími 
podrobnostmi.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 89
ČL. 2 BOD 5 PÍSM. -A (nové)

Čl. 12 odst. 2 odrážka 2a (nová) (směrnice 93/42/EHS)

-a) V odstavci 2 se doplňuje pododstavec, 
který zní:
„V případě síťových zdravotnických 
systémů informačních technologií se 
článek 12 nepoužije na celkový síťový 
systém. Posouzení shody musí být 
provedeno samostatně pro každý 
zdravotnický prostředek v síti a nikoli pro 
celkový síťový systém.“

Or. en

Odůvodnění

Musí být například možné vyměňovat jednotlivé části velké sítě IT, aniž by bylo nutné 
opakovaně certifikovat celou síť. Jednotlivé složky takových systémů musí být proto
certifikovány samostatně.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 90
ČL. 2 BOD 6A (nový)

Čl. 13 odst. 1 (směrnice 93/42/EHS)

6a) V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
"1. Pokud má členský stát za to, že:
a) použití klasifikačních pravidel podle 
přílohy IX vyžaduje rozhodnutí o 
klasifikaci daného prostředku nebo 
kategorii prostředků;
nebo
b) daný prostředek nebo skupina 
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prostředků má být klasifikován/a odchylně 
od ustanovení přílohy IX jinou třídou;
nebo
c) shoda prostředku nebo skupiny 
prostředků by měla být stanovena odchylně 
od ustanovení článku 11 použitím výlučně 
jednoho z daných postupů, který byl vybrán 
mezi postupy uvedenými v článku 11,
předloží Komisi řádně odůvodněnou žádost 
a požádá ji o přijetí potřebných opatření. 
Opatření se přijímají postupem podle čl. 7 
odst. 2a.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nutný pro sladění textu s ustanoveními nové směrnice o postupu ve 
výborech, a zejména pro nahrazení obvyklého „regulativního postupu ve výboru“ 
„regulativním postupem ve výboru s kontrolou“, protože některá dotčená opatření týkající se 
zařazování jsou opatření obecného významu, která mají pozměnit jiné než podstatné prvky
navrhovaného právního předpisu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 91
ČL. 2 BOD 6B (nový)

Čl. 13 odst. 1 písm. ca) (nové) (směrnice 93/42/EHS)

6b) V článku 13 se vkládá nové písmeno 
ca), které zní:
„ca) členské státy regulují prodej a 
distribuci všech kontaktních čoček na 
základě časově omezené specifikace 
v kterémkoli prodejním místě, aby 
chránily zdraví a bezpečnost spotřebitelů v 
Evropě a zároveň zachovávaly svobodu 
výběru, pokud jde o autorizovanou 
prodejnu nebo místo koupě.“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k širokému používání kontaktních čoček a rizikům spojeným s jejich prodejem bez 
předpisu a distribucí tento článek platí specificky pro všechny druhy kontaktních čoček. 
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Ochrana spotřebitele by měla být zajištěna obecnou kontrolou jakosti čoček. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 92
ČL. 2 BOD 7

Článek 14 odst. 2 pododst. 1 (směrnice 93/42/EHS)

2. Pokud výrobce, který uvádí prostředky na 
trh pod svým vlastním jménem, nemá sídlo v 
členském státě, musí jmenovat jediného 
zplnomocněného zástupce.

2. Pokud výrobce, který uvádí prostředek na 
trh pod svým vlastním jménem, nemá sídlo v 
členském státě, musí jmenovat jediného 
zplnomocněného zástupce v Evropské unii.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že výrobce musí pro prostředek určit jediného zplnomocněného zástupce, 
ale nemusí nutně určit stejného zplnomocněného zástupce pro celý svůj sortiment prostředků.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 93
ČL. 2 BOD 9

Čl. 14b odst. 4 (směrnice 93/42/EHS)

Pokud jsou vnitrostátní opatření 
odůvodněná, přijme Komise nutná opatření 
Společenství postupem podle čl. 7 odst. 2. V 
případě, že vnitrostátní opatření nejsou 
odůvodněná, bude Komise informovat 
všechny členské státy a konzultované 
zainteresované strany.

Pokud jsou vnitrostátní opatření 
odůvodněná, přijme Komise nutná opatření 
Společenství postupem podle čl. 7 odst. 2a. 
V případě, že vnitrostátní opatření nejsou 
odůvodněná, bude Komise informovat 
všechny členské státy a konzultované 
zainteresované strany.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nutný pro sladění textu s ustanoveními nové směrnice o postupu ve 
výborech, a zejména pro nahrazení obvyklého „regulativního postupu ve výboru“ 
„regulativním postupem ve výboru s kontrolou“, protože opatření jsou opatření obecného 
významu, která mají pozměnit jiné než podstatné prvky navrhovaného právního předpisu.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 94
ČL. 2 BOD 10A (nový)

Čl. 15 odst. 5 (směrnice 93/42/EHS)

10a) Čl. 15 odst. 5 se nahrazuje tímto:
„Klinické zkoušky musí být prováděny 
v souladu s ustanoveními přílohy X. 
Ustanovení přílohy X mohou být upravena 
v souladu s postupem podle čl. 7 odst. 2a.“

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nutný pro sladění textu s ustanoveními nové směrnice o postupu ve 
výborech, a zejména pro nahrazení obvyklého „regulativního postupu ve výboru“ 
„regulativním postupem ve výboru s kontrolou“, protože opatření jsou opatření obecného 
významu, která mají pozměnit jiné než podstatné prvky navrhovaného právního předpisu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 95
ČL. 2 BOD 13

Článek 20 odst. 2 a 3 (směrnice 93/42/EHS)

2. Za důvěrné se nepovažují tyto informace:
a) informace o registraci osob zodpovědných 
za uvedení prostředků na trh podle článku 
14;
b) zprávy příslušných orgánů o vigilanci 
podle čl. 10 odst. 3;
c) údaje týkající se osvědčení vydaných, 
upravených, doplněných, pozastavených, 
odebraných nebo zamítnutých.

2. Za důvěrné se nepovažují tyto informace:
a) informace o registraci osob zodpovědných 
za uvedení prostředků na trh podle článku 
14;
b) zprávy příslušných orgánů o vigilanci 
podle čl. 10 odst. 3;
c) údaje týkající se osvědčení vydaných, 
upravených, doplněných, pozastavených, 
odebraných nebo zamítnutých;

ca) souhrn informací a údajů týkajících se 
prostředků třídy IIb a třídy III.

3. Komise může postupem podle čl. 7 odst. 2 
stanovit podmínky, za kterých mohou být 
další informace zpřístupněny veřejnosti, a 
zejména u prostředků třídy IIb a třídy III 

3. Komise může postupem podle čl. 7 odst. 2 
stanovit podmínky, za kterých mohou být 
další informace zpřístupněny veřejnosti.
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povinnost pro výrobce vypracovat a 
zpřístupnit souhrn informací a údajů o 
prostředku.

Or. en

Odůvodnění

Informace o prostředích třídy IIb a třídy III by měly být vždy považovány za nedůvěrné. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 96
ČLÁNEK 2, BOD 14A (nový)

Článek 21a (nový) (směrnice 93/42/EHS)

14a) Vkládá se nový článek 21a, který zní:
„Článek 21a
Evropská norma pro opětovné zpracování 
Do 24 měsíců od vstupu této směrnice v 
platnost a po konzultacích s Evropskou 
agenturou pro léčivé přípravky (EMEA), 
Komise postupem podle článku 7 stanoví 
podrobná pravidla evropské normy pro 
opětovné zpracování. 
Tato pravidla stanoví vědecky odůvodněné 
technické pokyny pro opětovné zpracování 
použitých zdravotnických prostředků (na 
jedno či více použití) a budou pravidelně 
aktualizována, aby byl zajištěn vysoký 
stupeň bezpečnosti pacientů na základě 
zásady prevence.
Pro členské státy, jejichž vnitrostátní 
právní předpisy nepovolují opětovné 
zpracování nebo použití opětovně 
zpracovaných zdravotnických prostředků, 
budou stanovena podrobná pravidla pro 
povinné kontroly prováděné na místě 
příslušnými vnitrostátními orgány. 
Vnitrostátní orgány budou také sledovat 
používání zdravotnických prostředků 
v uvedených státech, například pomocí 
analýz poměru provedených léčeb / operací 
a prodaných / recyklovaných / 
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likvidovaných prostředků, aby získaly 
spolehlivé údaje o objemu nepovoleného 
opětovného zpracování.“ 

Or. en

Odůvodnění

I pokud není v zemi legalizováno, je opětovné zpracování použitých zdravotnických 
prostředků na jednotlivé nebo opakované použití ve všech členských státech EU rozšířenou 
praxí. Protože neodborné opětovné zpracování může způsobit závažná rizika pro zdraví 
pacientů (nemocniční infekce atd.) je zákonodárce žádán, aby stanovil pokyny pro opětovné 
zpracování zdravotnických prostředků. Obecná otázka, zda opětovné zpracování povolit či 
nikoli, může zůstat na vnitrostátní úrovni. Avšak bezpečnost pacientů vyžaduje přísnou 
kontrolu a dohled, pokud je opětovné zpracování v členském státě nezákonné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 97
ČL. 4 ODST. 1 PODODST. 1 A 2

1. Členské státy přijmou a vydají do [12
měsíců od vyhlášení] právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s 
touto směrnicí. Okamžitě předají Komisi 
text těchto předpisů a srovnávací tabulku 
mezi těmito přepisy a touto směrnicí.

1. Členské státy přijmou a vydají do [24
měsíců od vyhlášení] právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s 
touto směrnicí. Okamžitě předají Komisi 
text těchto předpisů a srovnávací tabulku 
mezi těmito přepisy a touto směrnicí.

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

Tyto předpisy uvedou v účinnost [24 měsíců 
od transpozice].

Or. pl

Odůvodnění

Delší lhůta pro zavádění ustanovení umožní lepší provedení směrnice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 98
PŘÍLOHA I BOD 1 PÍSM. -A) (nové)

Příloha I oddíl 1 (směrnice 90/385/EHS)

-a) Oddíl 1 se nahrazuje tímto:
"1. Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny tak, aby v případě, že budou 
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implantovány za stanovených podmínek a 
pro stanovené účely, neohrozilo jejich 
použití klinický stav nebo bezpečnost
pacientů a životní prostředí. Nesmí 
představovat žádné riziko pro osoby, které 
je implantují ani případně pro jiné osoby.”

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na iniciativu EU pro lepší regulaci, cíl spočívající v integraci právních předpisů v 
oblasti životního prostředí do celé legislativy Společenství a sladění těchto směrnic se 
směrnicí EU o léčivých přípravcích užívaných pro lidi, v zájmu uvedení výslovnějšího odkazu 
na celkové cíle nařízení REACH, již začleněného do těchto směrnic. Pokud nebudou právní 
předpisy pro prostředky a nařízení REACH integrovány, nelze zdravotní, bezpečnostní i 
environmentální aspekty společně srovnávat s prospěchem pro pacienta, což by neracionálně 
ovlivnilo zdravotnickou praxi a přístup ke zdravotní péči.

Pozměňovací návrh, který předkládá Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 99
PŘÍLOHA I BOD 1 PÍSM. -A) (nové)

Příloha I oddíl 3 (směrnice 90/385/EHS)

-a) Oddíl 3 se nahrazuje tímto:
"3. Znaky a výkony uvedené v oddílech 1 a 
2 nesmí být negativně ovlivněny do takové 
míry, že by byl během doby životnosti 
zdravotnického prostředku předpokládané 
výrobcem ohrožen klinický stav a 
bezpečnost pacientů, případně jiných osob 
nebo životního prostředí, pokud by byl 
prostředek vystaven tlakům, které mohou 
nastat za běžného užívání.”

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na iniciativu EU pro lepší regulaci, cíl spočívající v integraci právních předpisů v 
oblasti životního prostředí do celé legislativy Společenství a sladění těchto směrnic se 
směrnicí EU o léčivých přípravcích užívaných pro lidi, v zájmu uvedení výslovnějšího odkazu 
na celkové cíle nařízení REACH, již začleněného do těchto směrnic. Pokud nebudou právní 
předpisy pro prostředky a nařízení REACH integrovány, nelze zdravotní, bezpečnostní i 
environmentální aspekty společně srovnávat s prospěchem pro pacienta, což by neracionálně 
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ovlivnilo zdravotnickou praxi a přístup ke zdravotní péči.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 100
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 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. Koncepce 
validace by měla být vždy založena na 
příslušné klasifikaci rizik daného 
zdravotnického prostředku.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o zásady validace, mělo by být vždy zvažováno existující reálné riziko. Požadavky 
na software pro robotické zařízení v neurochirurgii by nepochybně byly odlišné od požadavků 
na software pro UV lampu k tvrzení pryskyřice v zubních výplních.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 101
PŘÍLOHA I BOD 1 PÍSM. AA) (nové)

Příloha I oddíl 9a (nový) (směrnice 90/385/EHS)

aa) Vkládá se nový oddíl 9a, který zní:
„9a Chyby, ke kterým by mohlo dojít při 
montáži nebo opravě určitých částí a které 
by mohly být zdrojem rizika, musí být 
znemožněny designem a konstrukcí 
takových částí. Stejné údaje musí být 
uvedeny na pohyblivých částech nebo jejich 
plášti v případě, že je k vyloučení rizika 
třeba znát směr pohybu.
V případě potřeby musí o těchto rizicích 
více informovat návod. Pokud může být 
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zdrojem rizika vadné připojení, je nutno 
nesprávná připojení znemožnit designem; 
pokud to není provedeno, pak pomocí 
údajů uvedených na prvcích, které mají být 
spojeny, v případě potřeby na 
propojovacích dílech.“

Or. de

Odůvodnění

Život zachraňující zdravotnické prostředky musí také splňovat základní konstrukční principy, 
jak je výslovně vyžaduje směrnice o strojních zařízeních. Vzhledem k negativním praktickým 
zkušenostem by tyto principy měly být začleněny do této směrnice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 102
PŘÍLOHA I BOD 1 PÍSM. B)

Příloha I oddíl 10 (směrnice 90/385/EHS)

10. 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 ve 
směrnici 2001/83/ES. 

10. 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;
— spadá do oblasti působnosti přílohy k 
nařízení (ES) č. 726/2004;
nebo
— je derivátem lidské krve;

musí oznámený subjekt po ověření 
užitečnosti látky jako součásti 
zdravotnického prostředku a s přihlédnutím 

Oznámený subjekt musí po ověření 
užitečnosti látky jako součásti 
zdravotnického prostředku a s přihlédnutím 
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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.

k bezpečnosti, jakosti a určenému účelu 
tohoto prostředku žádat odborné stanovisko 
ke kvalitě a bezpečnosti této látky od 
některého z příslušných orgánů 
jmenovaných členskými státy 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, kterou 
určí 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 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.

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 ke kvalitě a bezpečnosti této 
látky od Evropské agentury pro léčivé 
přípravky. Stanovisko bude vydáno do 210 
dnů zpracování. Při vydávání svého 
stanoviska přihlédne EMEA k výrobnímu 
postupu a k údajům týkajícím se užitečnosti 
začlenění této látky do prostředku, kterou 
určí oznámený subjekt.

Jsou-li prováděny změny na pomocné látce 
začleněné do zdravotnického prostředku, 
zejména pokud se týkají jejího výrobního 
postupu, posuzují se analogicky s 
procedurou pro hodnocení změn léčivých 
přípravků danou v nařízení 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.

Jsou-li prováděny změny na pomocné látce 
začleněné do zdravotnického prostředku, 
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.

Or. de
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Odůvodnění

Současný systém, který oznámenému subjektu umožňuje konzultovat kterýkoli z příslušných 
vnitrostátních orgánů, by měl být zachován, aby bylo zajištěno včasné a nákladově efektivní 
posouzení bezpečnosti a jakosti dotčené látky. Užitečnost látky nelze zhodnotit, aniž by se 
nejdříve přihlédlo k jakosti a bezpečnosti takové látky. Oznámený subjekt musí ve svém 
konečném posouzení zdravotnického prostředku přihlédnout ke stanovisku orgánu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 103
PŘÍLOHA I BOD 1 PÍSM. C)

Příloha I oddíl 10a (směrnice 90/385/EHS)

10a. Jestliže prostředek obsahuje jako svou 
nedílnou součást přípravek, který pokud je 
používán samostatně, může být považován 
za výrobek tkáňového inženýrství ve smyslu 
[čl 2 odst. 2 nařízení o moderních terapiích a 
o změně nařízení (ES) č. 726/2004] a který 
může působit na lidské tělo doplňujícím 
účinkem k účinku uvedeného prostředku, 
pak musí být jakost, bezpečnost a užitečnost 
tohoto přípravku ověřována analogicky za 
použití příslušných metod specifikovaných v 
nařízení ES č. [...] [o moderních terapiích a o 
změně nařízení (ES) č. 726/2004].

10a. Jestliže prostředek obsahuje jako svou 
nedílnou součást látku, která pokud je 
používána samostatně, může být považována 
za léčivý přípravek pro moderní terapie ve 
smyslu [čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […] (**) 
[o moderních terapiích a o změně nařízení 
(ES) č. 726/2004]] a která může působit na 
lidské tělo doplňujícím účinkem k účinku 
uvedeného prostředku, pak musí být jakost, 
bezpečnost a užitečnost tohoto přípravku 
ověřována analogicky za použití příslušných 
metod specifikovaných v příloze I oddílu IV 
bodu 5 směrnice 2001/83/EHS a nařízení 
ES č. [...] [o moderních terapiích a o změně 
nařízení (ES) č. 726/2004].

Oznámený subjekt musí po ověření 
užitečnosti přípravku jako součásti 
zdravotnického prostředku a s přihlédnutím 
k určenému účelu tohoto prostředku žádat 
odborné stanovisko od [Výboru pro moderní 
terapie] k jakosti a bezpečnosti tohoto 
přípravku. Při vydávání svého stanoviska 
přihlédne [Výbor pro moderní terapie] k 
výrobnímu postupu a k údajům týkajícím se 
začlenění tohoto přípravku do prostředku.“

Oznámený subjekt musí po ověření 
užitečnosti přípravku jako součásti 
zdravotnického prostředku a s přihlédnutím 
k bezpečnosti, jakosti a určenému účelu 
tohoto prostředku žádat odborné stanovisko 
od Evropské agentury pro léčivé přípravky
k jakosti a bezpečnosti tohoto přípravku.

Or. de

Odůvodnění

Kombinované výrobky mohou kromě výrobků tkáňového inženýrství rovněž obsahovat 
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výrobky pro genovou terapii a buněčnou terapii. 

Užitečnost látky nemůže oznámený subjekt zhodnotit, aniž by nejdříve přihlédl k jakosti a 
bezpečnosti takové látky. EMEA odpovídá za provedení podrobného posouzení bezpečnosti a 
jakosti látky. Oznámený subjekt musí ve svém konečném posouzení zdravotnického prostředku 
přihlédnout ke stanovisku EMEA.

Pozměňovací návrh, který předkládá Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 104
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. A)

Příloha I oddíl 1 (směrnice 93/42/EHS)

1. Prostředky musí být navrženy a vyrobeny 
takovým způsobem, aby při použití za 
stanovených podmínek a pro určené účely a 
případně na základě technických znalostí, 
zkušeností, vzdělání a proškolení určených 
uživatelů neohrozily klinický stav nebo 
bezpečnost pacientů nebo bezpečnost a 
zdraví uživatelů, případně dalších osob, a to 
za předpokladu, že veškerá rizika, která 
mohou s určeným použitím těchto 
prostředků souviset, jsou přijatelná 
v porovnání s jejich přínosem pro pacienta a 
odpovídají vysoké úrovni ochrany zdraví a
bezpečnosti. To zahrnuje snížení rizik, 
pokud je to možné, představovaných chybou 
uživatele v důsledku ergonomických 
vlastností prostředku a prostředí jeho 
uvažovaného uživatele.“

1. Prostředky musí být navrženy a vyrobeny 
takovým způsobem, aby při použití za 
stanovených podmínek a pro určené účely, 
zejména s přihlédnutím k tomu, zda je 
prostředek určen k odbornému využití či 
nikoli, neohrozily klinický stav nebo 
bezpečnost pacientů nebo bezpečnost a 
zdraví uživatelů, případně dalších osob nebo 
životního prostředí, a to za předpokladu, že 
veškerá rizika, která mohou s určeným 
použitím těchto prostředků souviset, jsou 
přijatelná v porovnání s jejich přínosem pro 
pacienta a odpovídají vysoké úrovni ochrany 
zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
Výrobce vyhodnotí a sníží potenciální rizika 
představovaná chybou uživatele, která může 
být spojena s ergonomickými vlastnostmi 
prostředku a prostředím jeho uvažovaného 
uživatele.

Or. en

Odůvodnění

Pro sladění těchto směrnic se směrnicí EU o léčivých přípravcích užívaných pro lidi, v zájmu 
uvedení výslovnějšího odkazu na celkové cíle nařízení REACH, již začleněného do těchto 
směrnic. Pokud nebudou právní předpisy pro prostředky a nařízení REACH integrovány, 
nelze zdravotní, bezpečnostní i environmentální aspekty společně srovnávat s prospěchem pro 
pacienta, což by neracionálně ovlivnilo zdravotnickou praxi a přístup ke zdravotní péči. 

Odkaz na „vzdělání a proškolení“ i na „chyby uživatele“ může vést k nedorozumění a různým 
výkladům. Je nezbytné vědět, zda je prostředek určen pro odborné použití či nikoli a zda je 
prováděna analýza vnitřních rizik návrhu výrobku.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 105
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. AA) (nové)

Příloha I oddíl 6a (nový) (směrnice 93/42/EHS)

 aa) Vkládá se nový oddíl 6a, který zní:
„6a Pokud jde o opětovné zpracování, 
výrobci a nebo zplnomocnění zástupci musí 
své výrobky v Evropské unii deklarovat 
jednotně.

 Pokud je výrobek deklarován jako 
prostředek na jedno použití, musí výrobce 
nebo jeho zástupce prokázat, proč lze 
příslušný výrobek použít pouze jednou, a 
uvést hlavní znaky a technické faktory 
prokazující riziko v případě deklarování 
výrobku jako prostředku pro opakované 
použití. Výrobce nebo jeho zástupce rovněž 
deklaruje, za jakých technických podmínek 
by bylo možné prostředek navrhnout a 
vyrábět jako výrobek pro opakované 
použití.

 Pokud výrobek deklaruje jako prostředek 
pro opakované použití, předloží výrobce 
nebo jeho zástupce podrobnou 
dokumentaci toho, jak lze prostředek 
bezpečně opětovně zpracovat.“

Or. en

Odůvodnění

Klasifikace použití zdravotnických prostředků je v současné době povinností výrobců a není 
vždy srozumitelná. Někdy jsou výrobky navrženy a uvedeny na trh jako výrobky na jedno 
použití, aby se zvýšil prodej a zisky, ačkoli by byla snadno možná konstrukce prostředku pro 
opakované použití nebo technický vývoj v tomto směru. Ekonomický tlak však může nutit 
nemocnice nebo lékaře k opětovnému použití výrobků na jedno použití, aniž by mělo 
prostředky a znalosti k jejich řádnému čištění a zpracování. To způsobuje značná rizika pro 
pacienty díky nemocničním infekcím atd. Proto se navrhuje vyžadovat zdůvodnění výrobce při 
deklarování výrobku jako prostředku na jedno použití. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 106
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. B)

Příloha I oddíl 7.4 (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, 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 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;
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.

Oznámený subjekt musí po ověření 
užitečnosti látky jako součásti 
zdravotnického prostředku a s přihlédnutím 
k bezpečnosti, jakosti a určenému účelu 
tohoto prostředku žádat odborné stanovisko 
ke kvalitě a bezpečnosti této látky od 
některého z příslušných orgánů 
jmenovaných členskými státy 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, kterou 
určí 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 

U látky, která je derivátem lidské krve, musí 
oznámený subjekt po ověření užitečnosti 
látky jako součásti zdravotnického 
prostředku a s přihlédnutím k určenému 
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odborné stanovisko ke kvalitě a bezpečnosti 
této látky od některého z příslušných 
orgánů jmenovaných členským státem v 
souladu se 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.

účelu tohoto prostředku žádat odborné 
stanovisko ke kvalitě a bezpečnosti této 
látky od Evropské agentury pro léčivé 
přípravky. Při vydávání svého stanoviska 
přihlédne EMEA k výrobnímu postupu a k 
údajům týkajícím se užitečnosti začlenění 
této látky do prostředku, kterou určí 
oznámený subjekt.

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 
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.

Jsou-li prováděny změny na pomocné látce 
začleněné do zdravotnického prostředku, 
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.

Or. de

Odůvodnění

Současný systém, která oznámenému subjektu umožňuje konzultovat kterýkoli z příslušných 
vnitrostátních orgánů, by měl být zachován, aby bylo zajištěno včasné a nákladově efektivní 
posouzení bezpečnosti a jakosti dotčené látky. Posouzení užitečnosti látky jako součásti 
zdravotnického prostředku by mělo být nadále na hodnotícím orgánu odpovědném za celkové 
hodnocení prostředku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 107
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. B)

Příloha I oddíl 7.4 (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, jak je definováno 

7.4.1 Jestliže prostředek obsahuje jako svou 
nedílnou součást látku, která pokud je 
používána samostatně, může být považována 
za léčivý přípravek, jak je definováno 



PE 376.778v01-00 46/56 AM\628089CS.doc
Externí překlad

CS

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 ve 
směrnici 2001/83/ES.

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 ve 
směrnici 2001/83/ES, s přihlédnutím k 
určenému účelu prostředku.

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;
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.

7.4.2 U látek uvedených v prvním odstavci 
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 a klinickému přínosu/riziku začlenění 
látky do prostředku. Toto odborné 
stanovisko bude vydáno s přihlédnutím 
k výrobnímu postupu a k údajům týkajícím 
se začlenění této látky do prostředku.

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 
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.

7.4.3 Aby získal odborné stanovisko 
uvedené ve druhém odstavci, musí se 
oznámený subjekt obrátit na některý 
z příslušných orgánů jmenovaných členským 
státem v souladu se směrnicí 2001/83/ES. 

Tento příslušný orgán v souladu s 
ustanoveními nařízení (ES) č. 726/2004 (*) 
buď předloží odborné stanovisko 
oznámenému subjektu nebo ve věci 
odborného stanoviska odkáže oznámený 
subjekt na Evropskou agenturu pro léčivé 
přípravky (EMEA) prostřednictvím jejích 
výborů.
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7.4.4 Pokud prostředek jako svou nedílnou 
součást obsahuje derivát lidské krve, musí 
oznámený subjekt po ověření užitečnosti 
látky jako součásti zdravotnického 
prostředku a s přihlédnutím k určenému 
účelu tohoto prostředku žádat odborné 
stanovisko EMEA ke kvalitě a bezpečnosti 
této látky a klinickému přínosu/riziku 
začlenění látky do prostředku. Při vydávání 
svého stanoviska přihlédne EMEA 
k výrobnímu postupu a k údajům týkajícím 
se začlenění této látky do prostředku.

Jsou-li prováděny změny na pomocné látce 
začleněné do zdravotnického prostředku, 
zejména pokud se týkají jejího výrobního 
postupu, posuzují se analogicky s 
procedurou pro hodnocení změn léčivých 
přípravků danou v nařízení Komise (ES) č. 
1084/2003 (**) a ES č. 1085/2003 (***).

7.4.5 Jsou-li prováděny změny na pomocné 
látce začleněné do zdravotnického 
prostředku, zejména pokud se týkají jejího 
výrobního postupu, posuzují se analogicky s 
procedurou pro hodnocení změn léčivých 
přípravků danou v nařízení 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.

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.
Pokud má odpovídající příslušný orgán pro 
léčiva (tj. ten, který byl zapojen do 
počáteční konzultace) informace o vedlejší 
látce, která by mohla mít vliv na stanovený 
profil přínosu rizika začlenění látky do 
zdravotnického prostředku, poskytne 
oznámenému subjektu aktualizované 
odborné stanovisko. Oznámený subjekt 
přihlédne k aktualizovanému odbornému 
stanovisku při přehodnocení svého postupu 
posouzení shody.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 108
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. C)
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Příloha I oddíl 7.4a (směrnice 93/42/EHS)

7.4a. Jestliže prostředek obsahuje jako svou 
nedílnou součást přípravek, který pokud je 
používán samostatně, může být považován 
za výrobek tkáňového inženýrství ve smyslu 
[čl 2 odst. 2 nařízení o moderních terapiích a 
o změně nařízení (ES) č. 726/2004] a který 
může působit na lidské tělo doplňujícím 
účinkem k účinku uvedeného prostředku, 
pak musí být jakost, bezpečnost a užitečnost 
tohoto přípravku ověřována analogicky za 
použití příslušných metod specifikovaných v 
nařízení ES č. [...] [o moderních terapiích a o 
změně nařízení (ES) č. 726/2004].

7.4a. Jestliže prostředek obsahuje jako svou 
nedílnou součást látku, která pokud je 
používána samostatně, může být považována 
za léčivý přípravek pro moderní terapie ve 
smyslu [čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […] (**) 
[o moderních terapiích a o změně nařízení 
(ES) č. 726/2004]] a která může působit na 
lidské tělo doplňujícím účinkem k účinku 
uvedeného prostředku, pak musí být jakost, 
bezpečnost a užitečnost tohoto přípravku 
ověřována analogicky za použití příslušných 
metod specifikovaných v příloze I oddílu IV 
bodu 5 směrnice 2001/83/EHS a nařízení 
ES č. [...] [o moderních terapiích a o změně 
nařízení (ES) č. 726/2004].

Oznámený subjekt musí po ověření 
užitečnosti přípravku jako součásti 
zdravotnického prostředku a s přihlédnutím 
k určenému účelu tohoto prostředku žádat 
odborné stanovisko od [Výboru pro moderní 
terapie] k jakosti a bezpečnosti tohoto 
přípravku. Při vydávání svého stanoviska 
přihlédne [Výbor pro moderní terapie] k 
výrobnímu postupu a k údajům týkajícím se 
začlenění tohoto přípravku do prostředku.“

Oznámený subjekt musí po ověření 
užitečnosti přípravku jako součásti 
zdravotnického prostředku a s přihlédnutím 
k bezpečnosti, jakosti a určenému účelu 
tohoto prostředku žádat odborné stanovisko 
od Evropské agentury pro léčivé přípravky
k jakosti a bezpečnosti tohoto přípravku.

Or. de

Odůvodnění

Současný systém, který oznámenému subjektu umožňuje konzultovat kterýkoli z příslušných 
vnitrostátních orgánů, by měl být zachován, aby bylo zajištěno včasné a nákladově efektivní 
posouzení bezpečnosti a jakosti dotčené látky. Posouzení užitečnosti látky jako součásti 
zdravotnického prostředku by mělo být nadále na hodnotícím orgánu odpovědném za celkové 
hodnocení prostředku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 109
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. CA) (nové)
Příloha I oddíl 7.5 (směrnice 93/42/EHS)
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ca) Oddíl 7.5 se nahrazuje tímto: 
„Prostředky musí být navrženy a vyrobeny 
tak, aby se na minimum snížilo riziko 
představované únikem látek z prostředku. 
Prostředky nesmí obsahovat látky 
klasifikované jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
kategorie 1 a 2 podle přílohy I směrnice 
67/548/EHS, s výjimkou případů, kdy 
nejsou k dispozici žádné jiné alternativní 
prostředky bez těchto látek.“

Or. en

Odůvodnění

Použití karcinogenních, mutagenních a pro reprodukci toxických látek již právní předpisy EU 
zakazují pro látky a přípravky pro použití širokou veřejností a v kosmetice. Kromě toho byly 
určité ftaláty toxické pro reprodukci zakázány pro využití ve všech hračkách. Expozice 
takovým ftalátům ze zdravotnických prostředků však může být daleko vyšší. Pacienti jsou ze 
své podstaty zranitelní a neměli by být zbytečně vystavováni karcinogenním, mutagenním a 
pro reprodukci toxickým látkám. Je třeba vyjasnit, že zdravotnické prostředky obsahující 
karcinogenní, mutagenní a pro reprodukci toxické látky nesplňují základní požadavky, pokud 
jsou k dispozici prostředky bez karcinogenních, mutagenních a pro reprodukci toxických 
látek. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 110
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. CA) (nové)
Příloha I oddíl 7.5 (směrnice 93/42/EHS)

ca) Oddíl 7.5 se nahrazuje tímto:
„Prostředky musí být navrženy a vyrobeny 
tak, aby se na minimum snížila rizika 
představovaná únikem látek z prostředku. 
Prostředky nesmí obsahovat látky 
klasifikované jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
kategorie 1 a 2 pro vysoce rizikové skupiny 
jako jsou novorozenci, těhotné ženy a 
pacienti, kterým je prováděna dialýza krve 
nebo opakované transfuze krevních 
produktů, s výjimkou případů, kdy žádné 
bezpečnější alternativy nejsou k dispozici.”
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Or. en

Odůvodnění

Užití karcinogenních, mutagenních a pro reprodukci toxických látek je z dobrých důvodů 
zakázáno v mnoha výrobcích, jako je kosmetika nebo hračky. To je důležitým důvodem i pro 
zákaz použití ve zdravotnických prostředcích, alespoň u zranitelných skupin obyvatel v 
případě, že existuje bezpečnější alternativa.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 111
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. DA) (nové)

Příloha I oddíl 9.4 (nové) (směrnice 93/42/EHS)

da) Vkládá se nový oddíl 9.4, který zní:
„9.4 Chyby, ke kterým by mohlo dojít při 
montáži nebo opravě určitých částí a které 
by mohly být zdrojem rizika, musí být 
znemožněny designem a konstrukcí 
takových částí. Stejné údaje musí být 
uvedeny na pohyblivých částech nebo jejich 
plášti v případě, že je k vyloučení rizika 
třeba znát směr pohybu.
V případě potřeby musí o těchto rizicích 
více informovat návod. Pokud může být 
zdrojem rizika vadné připojení, je nutno 
nesprávná připojení znemožnit designem; 
pokud to není provedeno, pak pomocí 
údajů uvedených na prvcích, které mají být 
spojeny, v případě potřeby na 
propojovacích dílech.“

Or. de

Odůvodnění

Život zachraňující zdravotnické prostředky musí také splňovat základní konstrukční principy, 
jak je výslovně vyžaduje směrnice o strojních zařízeních. Vzhledem k negativním praktickým 
zkušenostem by tyto principy měly být začleněny do této směrnice.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 112
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 
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. Koncepce 
validace by měla být vždy založena na 
příslušné klasifikaci rizik daného 
zdravotnického prostředku.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o zásady validace, mělo by být vždy zvažováno existující reálné riziko. Požadavky 
na software pro robotické zařízení v neurochirurgii by nepochybně byly odlišné od požadavků 
na software pro UV lampu k tvrzení pryskyřice v zubních výplních.

Pozměňovací návrh, který předkládá Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 113
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 
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. Náklady a 
rozsah validace by měly být založeny na 
příslušné klasifikaci rizik.

Or. it

Odůvodnění

Koncepce validace je nejasná a vedla k celé vlně zbytečných měření a průzkumů. Ohledně 
validace malých sterilizátorů a tepelně sterilizačních zařízení je třeba říci, že různí 
poskytovatelé služeb vznesli požadavky, včetně požadavků finančních, které byly ve vztahu k 
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validaci postupů neúměrné. Lze se důvodně obávat, že koncepce validace by mohla vést k 
nepoměrnému růstu nákladů bez hmatatelného zvýšení bezpečnosti pacienta. Náklady a 
rozsah validace by měly být založeny na existujícím reálném riziku.

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 114
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. G) BOD IIA) (nový)

Příloha I oddíl 13.3 písm. f) (směrnice 93/42/EHS)

iia) písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f) v případě potřeby označení toho, že se 
jedná o prostředek na jedno použití, pokud 
je navržen tak, aby byl použit pouze jednou 
pro jediného pacienta“.

Or. es

Odůvodnění

Význam slovního spojení „na jedno použití“ je nutno vyjasnit, protože není vykládáno všemi 
výrobci a všemi oznámenými subjekty stejně. Výklady v rozporu s výše uvedeným byly 
navrženy i v harmonizovaných pravidlech pro symboly, například užití prostředku 
označeného „na jedno použití“ v týmu během směny, kdy se stejný tým zabývá několika 
pacienty; v následující směně je tým nahrazen. Nakonec tento výklad nebyl přijat. 
Nedostatečné vyjasnění v tomto smyslu může vést k tomu, že prostředky budou užívány 
nevhodně s následnými riziky infekce pro pacienty.

Pozměňovací návrh, který předkládá Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 115
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. G) BOD IIA) (nový)

Příloha I oddíl 13.3 písm. f) (směrnice 93/42/EHS)

iia) písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f) v případě potřeby označení toho, že 
odpovědnost výrobce je omezena pouze na 
jedno použití, takové označení nevylučuje 
opětovné zpracování prostředku v souladu s 
validovaným postupem.“

Or. en
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Odůvodnění

V současné době není vyjasněn přesný význam pojmu „jedno použití zdravotnických 
prostředků“. Podle stávající směrnice je vyžadováno, aby označení, která na zdravotnické 
prostředky v případě potřeby připevňují výrobci, obsahovala označení toho, zda je 
zdravotnický prostředek určen pouze na jedno použití (příloha II, bod 13.3 písm. f)). 
Vzhledem k terminologickému zmatku některé členské státy zaměňují „jedno použití“ s 
„nemožností opětovného zpracování”. Avšak členské státy, ve kterých je kontrolované 
opětovné zpracování povoleno, uznávají, že otázka opětovného zpracování závisí pouze na 
objektivních kritériích využívajících standardy vysoké jakosti a bezpečnosti. Označení „na 
jedno použití“ by proto mělo být vykládáno jako omezení odpovědnosti výrobce na první 
použití prostředku, nikoli jako označení jeho nevhodnosti k opětnému zpracování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 116
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. G) BOD IIA) (nový)

Příloha I oddíl 13.3 písm. f) (směrnice 93/42/EHS)

iia) písmeno f) se nahrazuje tímto: 
„f) v případě potřeby označení toho, že 
odpovědnost výrobce je omezena pouze na 
jedno použití. Toto označení nevylučuje 
opětovné zpracování prostředku v souladu s 
validovaným postupem.“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba ukončit současnou nejistotu ohledně důsledků označení „na jedno použití“. Aby se 
předešlo chápání tohoto označení jako označení, které vylučuje opětovné zpracování, mělo by 
být vyjasněno, že se týká pouze odpovědnosti výrobce a umožňuje opětovné zpracování 
validovaným postupem.

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 117
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. H) BOD -I) (nový)

Příloha I oddíl 13.6 písm. i) (směrnice 93/42/EHS)

-i) písmeno i) se nahrazuje tímto:
„i) datum poslední revize návodu 
k použití“.
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Or. xm

Odůvodnění

Toto ustanovení se vyskytuje ve směrnici 98/79/EHS o diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro a má velký význam vzhledem k tomu, jak často jsou návody k použití 
upravovány a jsou uváděna nová znění. Tím se uživatelům umožní určit, zda mají či nemají 
upravené verze. Ještě důležitější to je v případě, že návod lze poskytovat elektronickou cestou. 
Upravené verze často obsahují zlepšení na základě zkušeností získaných při používání 
prostředku, aby se předešlo nehodám nebo nevhodnému použití. Tyto informace mají proto 
význam pro bezpečnost prostředku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 118
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. IA) (nové)

Příloha I oddíl 15 (nový) (směrnice 93/42/EHS)

Vkládá se nový oddíl 15, který zní:
15. Při posouzení kombinovaného 
prostředku musí být stanovisko 
oznámeného subjektu nebo vnitrostátního 
orgánu vypracováno do 210 dnů 
zpracování. 

Or. xm

Odůvodnění

Měla by být stanovena lhůta pro vypracování stanovisek, aby výrobci v přiměřené době 
zjistili, zda prostředky budou nebo nebudou povoleny pro trh.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 119
PŘÍLOHA II BOD 9 PÍSM. C) BOD VII)

Příloha IX kapitola III 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:

„4.4 Pravidlo 16
Prostředky zvlášť určené pro záznam 
diagnostických rentgenových zobrazení 
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spadají do třídy IIa. 
Pozn.: týká se primárních záznamových 
médií jako jsou rentgenové detektory, a 
nikoli médií užívaných pro následnou 
reprodukci nebo skladování.“

Or. en

Odůvodnění

Tento dodatek má zabránit nadměrně širokému použití omezujících požadavků. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Pozměňovací návrh 120
PŘÍLOHA II BOD 10

Příloha X oddíl 1.1. pododdíly 1.1.1., 1.1.2. a 1.1.3. (směrnice 93/42/EHS)

1.1.1. buď kritickém hodnocení příslušné 
odborné literatury v současné době 
dostupné, která se vztahuje k bezpečnosti, 
funkční způsobilosti, vlastnostem návrhu 
a stanoveného účelu prostředku, kde

1.1.1. buď kritickém hodnocení příslušné 
odborné literatury v současné době 
dostupné, která se vztahuje k bezpečnosti, 
funkční způsobilosti, vlastnostem návrhu 
a stanoveného účelu prostředku, kde

— důkaz rovnocennosti prostředku k 
prostředku, kterého se údaje týkají, a

— důkaz rovnocennosti funkcí, indikací, 
poměru přínosu a rizika a léčebné 
účinnosti očekávané u prostředku k 
prostředku, kterého se údaje týkají, a

— údaje přiměřeně dokazují shodu s 
příslušnými základními požadavky;

— údaje přiměřeně dokazují shodu s 
příslušnými základními požadavky;

1.1.2. 1.1.2 nebo kritické hodnocení 
výsledků všech provedených klinických 
výzkumů;

1.1.2. 1.1.2 nebo kritické hodnocení 
výsledků všech provedených klinických 
výzkumů;

1.1.3. 1.1.3 nebo kritickým hodnocením 
klinických údajů získaných v 1.1.1 a 1.1.2“

1.1.3. nebo kritickým hodnocením 
kombinovaných klinických údajů získaných 
v 1.1.1 a 1.1.2 a výsledků biofyzikálního či 
modelového výzkumu, jejichž validita byla 
předem prokázána.

Or. fr
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Odůvodnění

1. V pododdílu 1.1.1: Je nutno upřesnit, která kritéria důležitosti pro klinické hodnocení 
rovnocennost zahrnuje.
2. V pododdílu 1.1.3: Tento pozměňovací návrh umožňuje použití pozměňovacího návrhu k 
článku 2 (výše). Tyto nové technologie, obvykle spojené s virtuální realitou, mohou být 
značným přínosem. Jejich výhoda spočívá v tom, že jsou schopny zvážit všechny možné 
scénáře a tím předpovídat, jaké účinky lze od zdravotnického prostředku očekávat.


