
AM\628089SK.doc PE 376.778v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

12.9.2006 PE 376.778v01-00

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 41-120

Návrh správy (PE 374.188v01-00)
Thomas Ulmer
návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 
90/385/EHS a 93/42/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES pokiaľ ide 
o revíziu smerníc o zdravotníckych pomôckach

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mojca Drčar Murko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
ODÔVODNENIE 2 A (nové)

(2a) Pokiaľ ide o recykláciu, Komisia by 
mala začať ďalšie prehodnocovanie a 
širšie konzultácie s cieľom posúdiť možné 
vypracovanie vhodných právnych predpisov 
zaručujúcich vysokú mieru bezpečnosti 
pacientov.

Or. en

Odôvodnenie

Recyklačný priemysel v ostatných rokoch vypracoval uznané a kontrolované postupy, ktoré 
značne znižujú tak náklady v sektore zdravotníctva, ako aj objem nebezpečného odpadu z 
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nemocníc. Vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistujú právne predpisy na úrovni celej EÚ, nie 
je možné  zmierniť riziko neregulovanej recyklácie zdravotníckych pomôcok. Takisto to bráni 
vytvoreniu rovnakých podmienok pre recyklačné služby. Komisia by preto mala vypracovať 
návrh, ktorý by vychádzal z dôsledného posúdenia súčasných postupov a reálnych nákladov 
na ne, ako aj zo súčasných vnútroštátnych právnych predpisov a štúdií trhu. Týmto by sa mala 
zaručiť bezpečnosť pacientov a určili by sa jednotné trhové normy v sektore zdravotníctva.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frieda Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
ODÔVODNENIE 2 A (nové)

(2 a) Pokiaľ ide o recykláciu, Komisia by 
mala začať ďalšie prehodnocovanie a 
širšie konzultácie s cieľom posúdiť možné 
vypracovanie vhodných právnych predpisov 
zaručujúcich vysokú mieru bezpečnosti 
pacientov.

Or. en

Odôvodnenie

V ostatných rokoch sa vyvíjajú technológie na recykláciu zdravotníckych pomôcok, ktoré sa 
čoraz častejšie uplatňujú v praxi. Táto činnosť však nie je regulovaná na úrovni EÚ a 
vnútroštátne právne predpisy sa značne líšia. Komisia by preto mala vypracovať návrh, ktorý 
by vychádzal z dôsledného posúdenia súčasných postupov a reálnych nákladov na ne, 
súčasných vnútroštátnych právnych predpisov a štúdií trhu. Toto by tvorilo základ budúcich 
právnych predpisov s cieľom zvýšiť na najvyššiu mieru bezpečnosť pacientov v celej EÚ a 
určiť jednotné trhové normy v sektore zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Adamos Adamou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
ODÔVODNENIE 2 A (nové)

(2 a) Pokiaľ ide o recykláciu, je to otázka 
verejného zdravia a Komisia by mala čo 
najskôr začať ďalšie prehodnocovanie a  
uskutočniť širšie konzultácie s cieľom 
posúdiť možné vypracovanie vhodných 
opatrení zaručujúcich vysokú mieru 
bezpečnosti pacientov.

Or. en
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Odôvodnenie

V ostatných rokoch dochádza k vývoju technológií na recykláciu zdravotníckych pomôcok, 
ktoré sa čoraz častejšie uplatňujú v praxi. Táto činnosť však nie je regulovaná na úrovni EÚ a 
vnútroštátne právne predpisy sa značne líšia. V niektorých členských štátoch sa vykonáva 
nekontrolovaná recyklácia bez záväzných noriem kvality, čo predstavuje vážne riziká pre 
bezpečnosť pacientov.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
ODÔVODNENIE 13

(13) Na účely primeraného a efektívneho 
fungovania smernice 93/42/EHS v súvislosti 
s regulačným poradenstvom o otázkach 
triedenia vznikajúcich na národnej úrovni, 
predovšetkým o tom, či výrobok vyhovuje 
alebo nevyhovuje definícii zdravotníckej 
pomôcky, je v záujme vnútroštátneho 
dohľadu nad trhom a v záujme zdravia 
a bezpečnosti ľudí stanoviť postup pri 
rozhodovaní o tom, či výrobky vyhovujú 
alebo nevyhovujú definícii zdravotníckej 
pomôcky.

(13) Na účely primeraného a efektívneho 
fungovania smernice 93/42/EHS v súvislosti 
s regulačným poradenstvom o otázkach 
triedenia vznikajúcich na národnej úrovni, 
predovšetkým o tom, či výrobok vyhovuje 
alebo nevyhovuje definícii zdravotníckej 
pomôcky, je v záujme vnútroštátneho 
dohľadu nad trhom a v záujme zdravia a 
bezpečnosti ľudí stanoviť postup pri 
rozhodovaní o tom, či výrobky vyhovujú 
alebo nevyhovujú definícii zdravotníckej 
pomôcky. Aby sa zabezpečila väčšia právna 
istota, takéto rozhodnutia by sa mali týkať 
výlučne jednotlivých výrobkov, ktoré môžu 
byť súčasťou nešpecifického radu 
výrobkov. Takisto by sa mali zameriavať na 
členské štáty a výrobcov. Základným 
faktorom pri určovaní definície 
zdravotníckej pomôcky je účel, ktorý jej 
prisudzuje jej výrobca. Preto by sa na jej 
určovaní mal plne zúčastňovať výrobca v 
rámci jeho práva na vypočutie predtým, ako 
sa prijme akékoľvek rozhodnutie o definícii 
výrobku.     

Or. fr

Odôvodnenie

Mnoho kategórií výrobkov zahŕňa širokú škálu výrobkov, ktorých identifikačné údaje alebo 
zamýšľaný účel nie sú vždy rovnaké. Rozhodnutia sa preto musia vo všeobecnosti týkať 
jednotlivých výrobkov. Jediným prípadom, na ktorý sa toto nevzťahuje, sú výrobky zoradené 
do skupín podľa homogénnych kategórií s rovnakými identifikačnými údajmi a zamýšľaným 
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účelom. Okrem toho účel, ktorý výrobku určí výrobca, je neoddeliteľnou súčasťou definície 
zdravotníckej potreby. V procese rozhodovania preto výrobca zohráva dôležitú úlohu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
ODÔVODNENIE 14

(14) V snahe zabezpečiť, aby orgány mali 
v prípadoch, keď výrobca nemá svoje 
registrované sídlo v rámci Spoločenstva, 
k dispozícii samostatnú osobu poverenú 
výrobcom, na ktorú sa môžu obracať 
v otázkach súvisiacich so súladom pomôcok 
so smernicami, je potrebné zaviesť pre 
takýchto výrobcov povinnosť vymenovať 
splnomocneného zástupcu pre všetky triedy 
pomôcok.

(14) V snahe zabezpečiť, aby orgány mali v 
prípadoch, keď výrobca nemá svoje 
registrované sídlo v rámci Spoločenstva, k 
dispozícii samostatnú osobu poverenú 
výrobcom, na ktorú sa môžu obracať v 
otázkach súvisiacich so súladom pomôcok 
so smernicami, je potrebné zaviesť pre 
takýchto výrobcov povinnosť vymenovať 
splnomocneného zástupcu pre všetky triedy 
pomôcok. V tejto súvislosti treba 
poznamenať, že akákoľvek pomôcka 
dovezená na územie Európskej únie musí 
spĺňať predpisy stanovené v tejto smernici.      

Or. fr

Odôvodnenie

Akýkoľvek výrobok dovezený na územie Spoločenstva by mal z bezpečnostných dôvodov 
spĺňať predpisy prijaté v rámci Európskej únie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
ODÔVODNENIE 15 A (nové)

(15a) Vedecký výbor pre toxicitu, 
ekotoxicitu a životné prostredie vo svojom 
stanovisku z 9. januára 2002 o posúdení 
rizika bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) na 
ľudské zdravie podporil potrebu opatrení 
na zníženie rizika v súvislosti s vystavením 
účinkom DEHP zo zdravotníckych 
prístrojov. DEHP je klasifikovaná v prílohe 
I k smernici 67/548/EHS ako reprotoxická 
látka kategórie 2. Na ďalšie zabezpečenie 
verejného zdravia a bezpečnosti je 
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nevyhnutné zakázať používanie látok 
klasifikovaných ako karcinogénne, 
mutagénne alebo reprotoxické látky v 
zdravotníckych pomôckach, pokiaľ budú k 
dispozícii náhradné pomôcky bez takýchto 
látok. 

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na potrebu prijať opatrenia na zníženie rizika DEHP v zdravotníckych prístrojoch 
EÚ už mala dávno začať konať na základe stanoviska jedného z jej vedeckých výborov. DEHP 
je CMR látka. V zdravotníckych prístrojoch môžu byť použité ďalšie CMR látky. Zákony EÚ 
už zakazujú používanie CMR látok v látkach a prípravkoch, ktoré sú určené na použitie 
širokej verejnosti a v kozmetike. Používanie DEHP a iných ftalátov, ktoré sú reprotoxické, sa 
zakázalo vo všetkých hračkách. CMR látky by sa v zdravotníckych pomôckach nemali 
používať, keď budú k dispozícii bezpečnejšie pomôcky.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
ODÔVODNENIE 18

(18) Vzhľadom na to, že koncepcia iniciatív 
bezpečnosti pacientov zohráva významnú 
úlohu v oblasti politiky verejného zdravia, je 
potrebné výslovne stanoviť potrebu 
zohľadňovať v základných požiadavkách aj 
ergonomické riešenie. Okrem toho sa 
v rámci základných požiadaviek ďalej 
zdôrazňuje úroveň zaškolenia a znalostí 
používateľa, napríklad v prípade ležiaceho 
používateľa.

(18) Vzhľadom na to, že koncepcia iniciatív 
bezpečnosti pacientov zohráva významnú 
úlohu v oblasti politiky verejného zdravia, je 
potrebné výslovne stanoviť potrebu 
zohľadňovať v základných požiadavkách aj 
ergonomické riešenie. Okrem toho sa 
v rámci základných požiadaviek ďalej 
zdôrazňuje úroveň zaškolenia a znalostí 
používateľa, napríklad v prípade ležiaceho 
používateľa. Výrobca výrobku by mal klásť 
osobitný dôraz na dôsledky zneužívania 
výrobku a jeho nepriaznivý vplyv na ľudský 
organizmus.   

Or. pl

Odôvodnenie

PDN kladie dôraz na zdravie a bezpečnosť používateľa.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Irena Belohorská

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
ODÔVODNENIE 18 A (nové)

(18a) Pokiaľ ide o recykláciu, Komisia by 
mala začať ďalšie prehodnocovanie a 
širšie konzultácie s cieľom posúdiť možné 
vypracovanie vhodných právnych predpisov 
zaručujúcich vysokú mieru bezpečnosti 
pacientov.

Or. en

Odôvodnenie

Recyklácia zdravotníckych pomôcok nie je regulovaná na úrovni EÚ. V niektorých členských 
štátoch sa vykonáva nekontrolovaná recyklácia bez záväzných noriem kvality, čo predstavuje 
vážne riziká pre bezpečnosť pacientov. V členských štátoch, v ktorých došlo k úprave 
právnych predpisov s cieľom podporiť  monitorovanú recykláciu, vypracoval recyklačný 
priemysel uznané postupy, ktoré sú kontrolované vo vysokej miere. Neexistencia právnych 
predpisov na úrovni celej EÚ neumožňuje zmierniť riziká neregulovanej recyklácie a 
zabraňuje tomu, aby všetky členské štáty mali úžitok z regulovanej, uznanej recyklácie.    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
ODÔVODNENIE 21

(21) Vzhľadom na zvýšenú mieru 
využívania tretích strán pri navrhovaní 
a výrobe pomôcok v mene výrobcu je 
dôležité, aby výrobca dokázal, že uplatňuje 
voči tretej strane primerané kontrolné 
opatrenia, aby mohol naďalej zabezpečiť 
efektívne prevádzkovanie systému kvality.

(21) Vzhľadom na zvýšenú mieru 
využívania tretích strán pri navrhovaní 
a výrobe pomôcok v mene výrobcu je 
dôležité, aby výrobca dokázal, že uplatňuje 
voči tretej strane primerané kontrolné 
opatrenia, aby mohol naďalej zabezpečiť 
efektívne prevádzkovanie systému kvality. 
Príslušné orgány sa takisto môžu 
rozhodnúť vykonávať kontrolu priamo.

Or. fr

Odôvodnenie

Orgány by mali mať možnosť vykonávať inšpekcie s cieľom zaručiť maximálnu bezpečnosť.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
ODÔVODNENIE 21 A (nové)

(21a) Predpisy týkajúce sa recyklácie 
zdravotníckych pomôcok v jednotlivých 
členských štátoch sa značne líšia. Komisia 
by mala preskúmať, aký dosah majú tieto 
rôzne predpisy na ochranu pacientov a 
efektívnosť nákladov. V prípade potreby by 
Komisia mala navrhnúť opatrenia v súlade 
so zásadou subsidiarity.  

Or. de

Odôvodnenie

Výbory poskytujúce stanoviská prijali niekoľko PDN, ktoré sa týkajú otázky recyklácie.     
Týmto problémom sa veľakrát zaoberali aj členovia Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín. Autor tohto PDN zastáva názor, že pred prijatím akýchkoľvek 
právnych predpisov je potrebné uskutočniť dôkladnú analýzu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
ODÔVODNENIE 23 A (nové)

(23a) V súvislosti s rozhodnutím 
2006/512/ES o komitológii, ktorým sa 
zavádza regulačný postup s kontrolou v 
prípade opatrení so všeobecným rozsahom  
pôsobnosti, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť nepodstatné prvky základného 
nástroja prijatého podľa postupu 
spolurozhodovania, je potrebné náležite 
zmeniť a doplniť smernicu 90/385/EHS a 
smernicu 93/43/EHS. Regulačný postup s 
kontrolou by sa mal uplatňovať v prípade 
prijímania pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov k prílohám smernice 93/43/EHS, 
rozhodnutí v súvislosti s klasifikáciou 
zdravotníckych pomôcok a rozhodnutí v 
súvislosti so stiahnutím implantovateľných 
zdravotníckych pomôcok z trhu alebo ich 
zákazom či obmedzením týkajúcim sa ich 
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umiestnenia na trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je potrebný na zosúladenie znenia ustanovení rozhodnutia o novej komitológi a 
najmä na nahradenie bežného regulačného postupu vo výbore regulačným postupom s 
kontrolou, pretože príslušné opatrenia sú opatreniami so všeobecným  rozsahom pôsobnosti, 
ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky návrhu právneho predpisu. Uvádzajú sa 
v ňom opatrenia, ktoré by mali byť zahrnuté v novom postupe. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
ODÔVODNENIE 24 A (nové)

(24a) Vzhľadom na vývoj v oblasti 
recyklácie zdravotníckych pomôcok 
Komisia uskutoční široké konzultácie s 
cieľom posúdiť vypracovanie vhodných 
právnych predpisov Spoločenstva o 
recyklácii zdravotníckych pomôcok s 
cieľom zaručiť vysokú mieru bezpečnosti 
pacientov. 

Or. en

Odôvodnenie

V ostatných rokoch dochádza k rozvoju recyklácie, pričom však právne predpisy na úrovni 
EÚ v tejto oblasti neexistujú. Môže to viesť k nekontrolovanej recyklácii, čo vytvára 
potenciálne závažné riziká pre pacientov. Predpisy na úrovni EÚ by umožňovali vyhnúť sa 
takýmto rizikám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jules Maaten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
ČLÁNOK 1 BOD 1 BOD A) BOD I)

Článok 1 odsek 2 bod a) (smernica 90/385/EHS)

a) „zdravotníckou pomôckou“ sa rozumie 
akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, 
softvér, materiál alebo iný výrobok 
používaný samostatne alebo v kombinácii, 

a) „zdravotníckou pomôckou“ sa rozumie 
akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, 
softvér, materiál alebo iný výrobok 
používaný samostatne alebo v kombinácii, 
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spolu s akýmkoľvek príslušenstvom vrátane 
softvéru potrebného na jeho správne použite, 
ktorý je určený výrobcom na používanie na 
zdravotnícke účely u ľudí na účely:

spolu s akýmkoľvek príslušenstvom vrátane 
softvéru potrebného na jeho správne použite, 
ktorý je určený výrobcom na používanie na 
zdravotnícke účely u ľudí na účely:

— diagnostické, preventívne, monitorovacie, 
liečebné alebo na zmiernenie ochorenia,

— diagnostické, preventívne, monitorovacie, 
liečebné alebo na zmiernenie ochorenia,

— diagnostické, monitorovacie, liečebné, na 
zmiernenie alebo kompenzáciu zranenia 
alebo zdravotného postihnutia,

— diagnostické, monitorovacie, liečebné, na 
zmiernenie alebo kompenzáciu zranenia 
alebo zdravotného postihnutia,

— skúmania, nahradenia alebo zmeny 
anatomickej časti alebo fyziologického 
procesu,

— skúmania, nahradenia alebo zmeny 
anatomickej časti alebo fyziologického 
procesu,

— reguláciu počatia, — reguláciu počatia, 

a ktorého hlavný požadovaný účinok v tele 
človeka alebo na jeho povrchu sa nezíska 
farmakologickými alebo imunologickými 
pomôckami ani metabolizmom, ale ktorého 
fungovanie môže byť podporované týmito 
prostriedkami;”

a 

— ktorého hlavný požadovaný účinok v tele 
človeka alebo na ňom sa nezíska 
farmakologickými alebo imunologickými 
pomôckami ani metabolizmom, ale ktorého 
fungovanie môže byť týmito prostriedkami 
podporované;
— ktorý svojou formou alebo spôsobom, 
ktorým ho výrobca prezentuje alebo uvádza 
na trh, všeobecne nevzbudzuje v ľuďoch 
dojem, že produkt má liečebné vlastnosti 
vhodné na liečbu ľudských chorôb alebo 
ich prevenciu.“ 

Or. nl

Odôvodnenie

Sprísnením definície v smernici o pomôckach sa zabezpečí to, že lieky sa nebudú označovať a 
certifikovať ako zdravotnícke pomôcky, s cieľom vyhnúť sa prísnym postupom schvaľovania a 
bezpečnostným opatreniam, ktoré sa na lieky vzťahujú. Týmto sa bude aktívne pôsobiť proti 
riziku, že výrobcovia by mohli prezentovať svoje výrobky ako zdravotnícke pomôcky s cieľom 
využiť vo svoj prospech skutočnosť, že tieto výrobky sa vnímajú ako rovnocenné s liekmi. 
Podporila by sa tým nespravodlivá hospodárska súťaž.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
ČLÁNOK 1 BOD 1 BOD A) BOD I)

Článok 1 odsek 2 bod a) (smernica 90/385/EHS)

„a) „zdravotníckou pomôckou“ sa rozumie 
akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, 
softvér, materiál alebo iný výrobok 
používaný samostatne alebo v kombinácii, 
spolu s akýmkoľvek príslušenstvom vrátane 
softvéru potrebného na jeho správne použite, 
ktorý je určený výrobcom na používanie na 
zdravotnícke účely u ľudí na účely:

— diagnostické, preventívne, monitorovacie, 
liečebné alebo na zmiernenie ochorenia,

— diagnostické, monitorovacie, liečebné, na 
zmiernenie alebo kompenzáciu zranenia 
alebo zdravotného postihnutia,
— skúmania, nahradenia alebo zmeny 
anatomickej časti alebo fyziologického 
procesu,

— reguláciu počatia,
a ktorého hlavný požadovaný účinok v tele 
človeka alebo na jeho povrchu sa nezíska 
farmakologickými alebo imunologickými 
pomôckami ani metabolizmom, ale ktorého 
fungovanie môže byť podporované týmito 
prostriedkami;”

a) „zdravotníckou pomôckou“ sa rozumie 
akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, 
softvér, materiál alebo iný výrobok 
používaný samostatne alebo v kombinácii, 
spolu s akýmkoľvek príslušenstvom vrátane 
softvéru potrebného na jeho správne použite, 
ktorý je určený výrobcom na používanie na 
zdravotnícke účely u ľudí na účely:

— diagnostické, preventívne, monitorovacie, 
liečebné alebo na zmiernenie ochorenia,

— diagnostické, monitorovacie, liečebné, na 
zmiernenie alebo kompenzáciu zranenia 
alebo zdravotného postihnutia,
— skúmania, nahradenia alebo zmeny 
anatomickej časti alebo fyziologického 
procesu,

— reguláciu počatia, 
a ktorého hlavný požadovaný účinok v tele 
človeka alebo na jeho povrchu sa nezíska 
farmakologickými alebo imunologickými 
pomôckami ani metabolizmom, ale ktorého 
fungovanie môže byť podporované týmito 
prostriedkami;”

Zdravotnícka pomôcka môže byť takisto 
prípravok (pomôcka, výrobok), ktorého 
terapeutické, profylaktické a adjuvantné 
pôsobenie vyplýva z jeho fyzikálno-
chemických vlastností, a nie z určitého 
farmakologického účinku. Farmaceutický 
prípravok označený za zdravotnícku 
pomôcku môže obsahovať farmakologicky 
aktívne látky za predpokladu, že ich 
použitie v rámci členský štátov je povolené, 
že nie sú zahrnuté v registri účinných  
alebo narkotických látok a že ich 
prítomnosť v pomôcke nemá účinok na 
celé telo. Povolený obsah farmakologicky 
aktívnych látok v zdravotníckej pomôcke je 
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nižší ako ich minimálne účinné dávky 
(ktoré majú farmakologický účinok), ako sa 
uvádza vo vnútroštátnych liekopisoch alebo 
rovnocenných zdrojoch či ustanoveniach.    

Or. pl

Odôvodnenie

PDN umožňuje, aby výrobky, ktoré zatiaľ neboli definované a ktoré spadajú do rôznych 
kategórií a využívajú sa na rôzne účely, boli jasne určené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
ČLÁNOK 1 BOD 1 BOD A) BOD I)

Článok 1 odsek 2 bod a) úvodná časť (smernica 90/385/EHS)

a) „zdravotníckou pomôckou“ sa rozumie 
akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, 
softvér, materiál alebo iný výrobok 
používaný samostatne alebo v kombinácii, 
spolu s akýmkoľvek príslušenstvom vrátane 
softvéru potrebného na jeho správne použite, 
ktorý je určený výrobcom na používanie na 
zdravotnícke účely u ľudí na účely: 

a) „zdravotníckou pomôckou“ sa rozumie 
akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, 
softvér, materiál alebo iný výrobok 
používaný samostatne alebo v kombinácii, 
spolu s akýmkoľvek príslušenstvom vrátane 
softvéru potrebného na jeho správne použite, 
ktorý je určený výrobcom na používanie u 
ľudí na účely:

Or. es

Odôvodnenie

Zahrnutím spojenia „na zdravotnícke účely“ do definície by sa z rozsahu pôsobnosti smernice 
vyňali výrobky, ktoré sa v súčasnosti považujú za zdravotnícke pomôcky a pre ktoré sa 
prostredníctvom postupov ustanovených v smernici musia zabezpečiť záruky v súvislosti s 
bezpečnosťou, účinnosťou a kvalitou, a to vzhľadom na ich význam pre zdravie pacientov, ako 
aj na ich potenciálne riziká. Príkladom takýchto výrobkov sú: tvárové implantáty na 
vyplnenie rýh určené na estetické účely, prsné protézy na zväčšenie pŕs určené na estetické 
účely, antikoncepčné prostriedky (kondómy, pesary), ktoré sa používajú bez konkrétneho 
zdravotného dôvodu a určité technické pomôcky pre ľudí so zdravotným postihnutím, ako 
napr. invalidný vozík.  

Všetky tieto výrobky by zostali neregulované, pretože by nespadali ani do rozsahu pôsobnosti 
iných smerníc. Platí to dokonca aj v prípade uvedených výrobkov určených na estetické účely 
(prsné protézy, tvárové implantáty), na ktoré by sa právne predpisy o kozmetike nevzťahovali, 
pretože sa neaplikujú na vonkajšie časti tela, zuby alebo hlienové membrány ústnej dutiny a 
keďže miesto aplikácie je jedným z kritérií toho, aby sa výrobok považoval za kozmetický 
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prostriedok. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
ČLÁNOK 1 BOD 1 BOD D)

Článok 1 odsek 4b (smernica 90/385/EHS)

4b. Ak je v pomôcke inkorporovaná ako 
neoddeliteľná súčasť látka, ktorá keď sa 
použije oddelene, môže byť považovaná za
produkt tkanivového inžinierstva v zmysle 
[článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) Európskeho 
parlamentu a Rady č. [...] (**) 
[o pokrokových liečebných postupoch, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
726/2004]] a ktorá je schopná pôsobiť na 
organizmus vedľajším účinkom popri 
hlavnom účinku zdravotníckej pomôcky, 
táto pomôcka sa musí hodnotiť a povoliť 
v súlade s touto smernicou.

4b. Ak je v pomôcke inkorporovaná ako 
neoddeliteľná súčasť látka, ktorá keď sa 
použije oddelene, môže byť považovaná za 
liek na pokrokové liečebné postupy 
v zmysle [článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) 
Európskeho parlamentu a Rady č. [...] (**) 
[o pokrokových liečebných postupoch, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
726/2004]] a ktorej bunková alebo 
tkanivová časť obsahuje len tkanivá alebo 
bunky, ktoré nie sú životaschopné a ktorá je 
schopná pôsobiť na organizmus vedľajším 
účinkom popri hlavnom účinku 
zdravotníckej pomôcky, táto pomôcka sa 
musí hodnotiť a povoliť v súlade s touto 
smernicou.

V prípade akýchkoľvek pochybností v 
súvislosti s doplnkovým charakterom látky 
jej klasifikáciu objasní vedecké 
odporúčanie, ako sa uvádza v článku 18 
nariadenia (ES) Európskeho parlamentu 
a Rady č. [...] (**) [o pokrokových 
liečebných postupoch, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004]].
Etické aspekty súvisiace s látkou vždy 
vyhodnotí agentúra EMEA, a to nezávisle 
od výsledku tohto vedeckého odporúčania. 

Or. de

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť definíciu tých kombinovaných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje smernica 
93/42/EHS a smernica 90/385/EHS, s cieľom zosúladiť prístup z Mikolášikovej správy o 
liekoch používaných pri pokrokových liečebných postupoch. 

Kombinované výrobky môžu okrem produktov tkanivového inžinierstva obsahovať tiež 
výrobky génovej terapie a bunkovej terapie, ako sa už testuje napr. v prípade stentov a 
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bedrových implantátov. Mali by sa do smernice zahrnúť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
ČLÁNOK 1 BOD 1 BOD D)

Článok 1 odsek 4b (smernica 90/385/EHS)

4b. Ak je v pomôcke inkorporovaná ako 
neoddeliteľná súčasť látka, ktorá keď sa 
použije oddelene, môže byť považovaná za 
produkt tkanivového inžinierstva v zmysle 
[článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) Európskeho 
parlamentu a Rady č. [...] (**) 
[o pokrokových liečebných postupoch, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
726/2004]] a ktorá je schopná pôsobiť na 
organizmus vedľajším účinkom popri 
hlavnom účinku zdravotníckej pomôcky, 
táto pomôcka sa musí hodnotiť a povoliť 
v súlade s touto smernicou.

4b. Ak je v pomôcke inkorporovaná ako 
neoddeliteľná súčasť látka, ktorá, keď sa 
použije oddelene, môže byť považovaná za 
produkt tkanivového inžinierstva v zmysle 
[článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) Európskeho 
parlamentu a Rady č. [...] (**) [o 
pokrokových liečebných postupoch, ktorým 
sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
726/2004]], táto pomôcka sa musí hodnotiť a 
povoliť v súlade s týmto nariadením.

Or. en

Odôvodnenie

Výrobky, ktoré sa považujú za produkty tkanivového inžinierstva, obsahujú časti tkaniva 
alebo buniek, ktoré nahradia, opravia alebo zregenerujú ľudské tkanivo. Tieto produkty sú 
veľmi citlivé a so živými bunkami na seba vzájomne pôsobia, a teda by mali spadať do 
rozsahu pôsobnosti farmaceutických právnych predpisov.    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
ČLÁNOK 1 BOD 2 BOD A A) (nový)

Článok 6 odsek 2a (smernica 90/385/EHS)

aa) Pridáva sa nasledujúci odsek 2a: 
„2a. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňujú sa články 5a a 7 rozhodnutia 
1999/468/ES v znení zmien a doplnení v 
rozhodnutí 2006/512/ES .“

Or. en
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Odôvodnenie

Tento PDN je potrebný na zosúladenie znenia ustanovení rozhodnutia o novej komitológii a 
najmä na zahrnutie regulačného postupu s kontrolou vo výbore, pretože niektoré opatrenia sú 
opatreniami so všeobecným rozsahom pôsobnosti, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť 
nepodstatné prvky návrhu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 10a odsek 1 pododsek 1 a (nový) (smernica 90/385/EHS)

Členské štáty môžu požiadať, aby boli 
informované o všetkých údajoch, ktoré 
umožnia identifikáciu výrobkov, ako aj o 
ich označení a návode na použitie, keď sú 
takéto výrobky uvedené do prevádzky na ich 
území.       

Or. es

Odôvodnenie

Doplnenie tohto druhého odseku je nevyhnutné na to, aby sa úradom umožnilo vykonávať  na 
vlastnom trhu kontrolu nad výrobkami, ktoré sú uvedené do prevádzky na ich území a takisto 
na zachovanie dôslednosti so smernicou 93/42/EHS, kde je tento odsek zahrnutý v prípade 
výrobkov triedy IIb a triedy III, t. j. výrobkov, ktoré predstavujú väčšie riziko. Vzhľadom na 
to, že aktívne implantáty sú pomôckami, ktoré predstavujú rovnakú mieru rizika, nie je 
potrebné ďalšie spresnenie pomôcok, na ktoré sa toto ustanovenie vzťahuje.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 10a odsek 2 pododsek 2 (smernica 90/385/EHS)

V prípade pomôcok uvedených v odseku 1 
informuje splnomocnený zástupca príslušné 
orgány členského štátu, v ktorom má 
registrované sídlo, o adrese registrovaného 
sídla a o kategórii daných pomôcok.

V prípade pomôcok uvedených v odseku 1 
informuje splnomocnený zástupca príslušné 
orgány členského štátu, v ktorom má 
registrované sídlo, o adrese registrovaného 
sídla a o kategórii daných pomôcok.
Akákoľvek pomôcka dovezená na územie 
Európskej únie spĺňa predpisy stanovené v 
tejto smernici.      
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Or. fr

Odôvodnenie

Akýkoľvek výrobok dovezený na územie Spoločenstva by mal z bezpečnostných dôvodov 
spĺňať predpisy prijaté v rámci Európskej únie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 10c (smernica 90/385/EHS)

Ak sa členský štát v súvislosti s daným 
výrobkom alebo skupinou výrobkov 
domnieva, že v záujme zaistenia ochrany 
zdravia a bezpečnosti a/alebo v záujme 
zaistenia dodržiavania požiadaviek 
verejného zdravia sa musí takýto výrobok 
stiahnuť z trhu alebo sa musí zakázať jeho 
umiestňovanie na trh a uvádzanie do 
prevádzky, môže prijať akékoľvek 
odôvodnené prechodné opatrenia. 
Členský štát potom informuje Komisiu 
a ostatné členské štáty o prechodných 
opatreniach spolu s odôvodnením svojho 
rozhodnutia. 
Ak je to možné, Komisia sa poradí so 
zainteresovanými stranami a s členskými 
štátmi. 

Ak sa členský štát v súvislosti s daným 
výrobkom alebo skupinou výrobkov 
domnieva, že v záujme zaistenia ochrany 
zdravia a bezpečnosti a/alebo v záujme 
zaistenia dodržiavania požiadaviek 
verejného zdravia sa musí takýto výrobok 
stiahnuť z trhu alebo sa musí zakázať jeho 
umiestňovanie na trh a uvádzanie do 
prevádzky, môže prijať akékoľvek 
odôvodnené prechodné opatrenia. 
Členský štát potom informuje Komisiu 
a ostatné členské štáty o prechodných 
opatreniach spolu s odôvodnením svojho 
rozhodnutia. 
Ak je to možné, Komisia sa poradí so 
zainteresovanými stranami a s členskými 
štátmi a oznámi im svoje stanovisko.

Ak sú vnútroštátne opatrenia odôvodnené, 
Komisia prijme nevyhnutné opatrenia na 
úrovni Spoločenstva v súlade s postupom 
uvedeným v článku 6 ods. 2. V prípade, ak 
sú vnútroštátne opatrenia neodôvodnené, 
Komisia o tom informuje všetky členské 
štáty a zainteresované strany, s ktorými 
tento problém konzultovala.”

Or. pl

Odôvodnenie

Komisia by mala úzko spolupracovať s členskými štátmi.



AM\628089SK.doc PE 376.778v01-00 16/56 AM\

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 10c odsek 4 (smernica 90/385/EHS)

Ak sú vnútroštátne opatrenia odôvodnené, 
Komisia prijme nevyhnutné opatrenia na 
úrovni Spoločenstva v súlade s postupom 
uvedeným v článku 6 ods. 2. V prípade, ak 
sú vnútroštátne opatrenia neodôvodnené, 
Komisia o tom informuje všetky členské 
štáty a zainteresované strany, s ktorými tento 
problém konzultovala.

Ak sú vnútroštátne opatrenia odôvodnené, 
Komisia prijme nevyhnutné opatrenia na 
úrovni Spoločenstva v súlade s postupom 
uvedeným v článku 6 ods. 2a. V prípade, ak 
sú vnútroštátne opatrenia neodôvodnené, 
Komisia o tom informuje všetky členské 
štáty a zainteresované strany, s ktorými tento 
problém konzultovala.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je potrebný na zosúladenie znenia ustanovení rozhodnutia o novej komitológii a 
najmä na zahrnutie regulačného postupu s kontrolou vo výbore, pretože niektoré opatrenia sú 
opatreniami so všeobecným rozsahom pôsobnosti, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť 
nepodstatné prvky návrhu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
ČLÁNOK 2 BOD -1 A (nový)

Odôvodnenie 7 (smernica 93/42/EHS)

-1a) Odôvodnenie 7 sa nahrádza takto:

„Keďže základné požiadavky a iné 
požiadavky uvedené v prílohách k tejto 
smernici vrátane akejkoľvek zmienky o 
minimalizácii alebo znížení rizika je nutné 
interpretovať a uplatňovať spôsobom, 
ktorý zohľadní najlepšie dostupné výrobky, 
technológiu a prax v projektovaní  a 
technickú a ekonomickú stránku 
zlučiteľnú s vysokou úrovňou ochrany 
zdravia a bezpečnosti.“

Or. en
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Odôvodnenie

Je potrebné zaktualizovať odôvodnenie. Základné požiadavky musia byť stimulom na 
zlepšovanie navrhovania, a preto by mali vychádzať z  najlepšieho dostupného spôsobu 
navrhovania, a nie zotrvávať v jeho starom spôsobe.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD A) BOD I)

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

i) v bode a) sa úvodná veta nahrádza takto: (i) v bode a) sa úvodná veta nahrádza takto: 

„zdravotníckou pomôckou“ sa rozumie 
akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, 
softvér, materiál alebo iný výrobok 
používaný samostatne alebo v kombinácii, 
spolu s akýmkoľvek príslušenstvom vrátane 
softvéru potrebného na jeho správne 
používanie, ktorý je určený výrobcom na 
používanie na zdravotnícke účely u ľudí na 
účely:“

(a) „zdravotníckou pomôckou“ sa rozumie 
akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, 
softvér, materiál alebo iný výrobok 
používaný samostatne alebo v kombinácii 
spolu s akýmkoľvek príslušenstvom vrátane 
softvéru potrebného na jeho správne použite:

— ktorého hlavný požadovaný účinok v tele 
človeka alebo na jeho povrchu sa nezíska 
farmakologickými alebo imunologickými 
pomôckami ani metabolizmom, ale ktorého 
fungovanie môže byť podporované týmito 
prostriedkami;
— ktorý svojou formou alebo spôsobom, 
ktorým ho výrobca prezentuje alebo uvádza 
na trh, všeobecne nevzbudzuje v ľuďoch 
dojem, že produkt má liečebné vlastnosti 
vhodné na liečbu ľudských chorôb alebo 
ich prevenciu.“
a ktorý je určený výrobcom na používanie 
na zdravotnícke účely u ľudí na účely:“

Or. nl

Odôvodnenie

Zámerom tohto PDN je aktívne pôsobiť proti riziku, že výrobcovia by mohli prezentovať svoje 
výrobky ako zdravotnícke pomôcky s cieľom využiť vo svoj prospech skutočnosť, že tieto 
výrobky sa vnímajú ako rovnocenné s liekmi, hoci si nevyžadujú registráciu ako lieky, čo je 
oveľa náročnejší proces, a tým by sa vyhli prísnejším kontrolám. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD A) BOD I)

Článok 1 odsek 2 bod a) úvodná veta (smernica 93/42/EHS)

a) „zdravotníckou pomôckou“ sa rozumie 
akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, 
softvér, materiál alebo iný výrobok 
používaný samostatne alebo 
v kombinácii, spolu s akýmkoľvek 
príslušenstvom vrátane softvéru 
potrebného na jeho správne používanie, 
ktorý je určený výrobcom na používanie 
na zdravotnícke účely u ľudí na účely:“

a) „zdravotníckou pomôckou“ sa rozumie 
akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, 
materiál alebo iný výrobok používaný 
samostatne alebo v kombinácii vrátane 
softvéru, ktorý je výrobcom určený na 
špecifické  používanie na diagnostické 
účely a potrebný na jeho správne 
používanie, ktorý je určený výrobcom na 
používanie u ľudí na účely:

Or. de

Odôvodnenie

Do tohto článku by mal byť zahrnutý len softvér určený na diagnostické účely, a nie softvér 
ako taký. Doplnenie spojenia „na zdravotnícke účely“ by mohlo spôsobiť, že niektoré výrobky 
budú vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice. To by vytvorilo neistotu medzi používateľmi a 
mohlo by dôjsť k používaniu nekontrolovaných výrobkov na pacientoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD A) BOD I)

Článok 1 odsek 2 bod a) úvodná veta (smernica 93/42/EHS)

a) “zdravotníckou pomôckou“ sa rozumie 
akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, 
softvér, materiál alebo iný výrobok 
používaný samostatne alebo v kombinácii, 
spolu s akýmkoľvek príslušenstvom vrátane 
softvéru potrebného na jeho správne 
používanie, ktorý je určený výrobcom na 
používanie na zdravotnícke účely u ľudí na
účely:“

a) „zdravotníckou pomôckou“ sa rozumie 
akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, 
softvér, materiál alebo iný výrobok 
používaný samostatne alebo v kombinácii, 
spolu s akýmkoľvek príslušenstvom vrátane 
softvéru potrebného na jeho správne použite, 
ktorý je určený výrobcom na používanie u 
ľudí na účely:

Or. es
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Odôvodnenie

Zahrnutím spojenia „na zdravotnícke účely“ do definície by sa z rozsahu pôsobnosti smernice 
vyňali výrobky, ktoré sa v súčasnosti považujú za zdravotnícke pomôcky a pre ktoré sa 
prostredníctvom postupov ustanovených v smernici musia zabezpečiť záruky v súvislosti s 
bezpečnosťou, účinnosťou a kvalitou, a to vzhľadom na ich význam pre zdravie pacientov, ako 
aj na ich potenciálne riziká. Príkladom takýchto výrobkov sú: tvárové implantáty na 
vyplnenie rýh určené na estetické účely, prsné protézy na zväčšenie pŕs určené na estetické 
účely, antikoncepčné prostriedky (kondómy, pesary), ktoré sa používajú bez konkrétneho 
zdravotného dôvodu a určité technické pomôcky pre ľudí so zdravotným postihnutím, ako 
napr. invalidný vozík.  

Všetky tieto výrobky by zostali neregulované, pretože by nespadali ani do rozsahu pôsobnosti 
iných smerníc.  Platí to dokonca aj v prípade uvedených výrobkov určených na estetické účely 
(prsné protézy, tvárové implantáty), na ktoré by sa právne predpisy o kozmetike nevzťahovali, 
pretože sa neaplikujú na vonkajšie časti tela, zuby alebo hlienové membrány ústnej dutiny a 
keďže miesto aplikácie je jedným z kritérií toho, aby sa výrobok považoval za kozmetický 
prostriedok. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD A) BOD I A) (nový)
Článok 1 odsek 2 bod a) (smernica 93/42/EHS)

(ia) v bode (a) sa pridáva táto zarážka:
„— zlepšenia videnia alebo vzhľadu oka 
umiestnením na oko;“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD A) BOD I A) (nový)
Článok 1 odsek 2 bod a) (smernica 93/42/EHS)

(ia) druhý odsek bodu (a) sa nahrádza 
takto:
„a
— ktorého hlavný požadovaný účinok v tele 
človeka alebo na ňom sa nezíska 
farmakologickými alebo imunologickými 
pomôckami ani metabolizmom, ale ktorého 
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fungovanie môže byť týmito prostriedkami 
podporované;
— ktorý svojou formou alebo spôsobom, 
ktorým ho výrobca prezentuje alebo uvádza 
na trh, všeobecne nevzbudzuje dojem, že 
produkt má liečebné vlastnosti vhodné na 
liečbu ľudských chorôb alebo ich 
prevenciu,“

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zaručiť bezpečnosť pacientov. Rozdiel medzi zdravotníckymi pomôckami a liekmi 
musí byť jasnejší. Napodobeniny produktov musia spadať do tej istej kategórie ako originály.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD A) BOD I A) (nový)

Článok 1 odsek 2 bod h a) (nový) (smernica 93/42/EHS)

(ia) vkladá sa tento bod (ha):
„(ha)„ recyklácia“ znamená obnovenie 
funkčnej bezpečnosti použitej zdravotníckej 
pomôcky. Právnická alebo fyzická osoba 
a/alebo jej splnomocnený zástupca sa pri 
recyklácii zdravotníckej pomôcky a jej 
umiestňovaní na trh bude považovať za 
výrobcu v súlade s týmto článkom.“  

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 21 (a) nový.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frieda Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD A) BOD II A) (nový)

Článok 1 odsek 2 bod k a) (nový) (smernica 93/42/EHS)
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(iia) dopĺňa sa tento bod (ka):
„(ka) „recyklácia“ znamená čistenie, 
dezinfekciu a sterilizáciu použitej 
zdravotníckej pomôcky vrátane s nimi 
spojenej práce a testovanie a obnovenie 
funkčnej a hygienickej bezpečnosti pre 
bezpečné opätovné použitie.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN súvisí s novým odôvodnením 2a o recyklácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mojca Drčar Murko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD A) BOD II A) (nový)

Článok 1 odsek 2 bod k a) (nový) (smernica 93/42/EHS)

(iia) dopĺňa sa tento bod (ka):

„(ka) „recyklácia“ znamená čistenie, 
dezinfekciu a sterilizáciu použitej 
zdravotníckej pomôcky vrátane s nimi 
spojenej práce a testovanie a obnovenie 
funkčnej a hygienickej bezpečnosti pre 
bezpečnejšie použitie.“

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnej verzii smernice o zdravotníckych pomôckach pojem recyklácie nie je vymedzený.  
Táto situácia vytvára právnu neistotu, ktorá by sa mala vyriešiť navrhnutým PDN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD A) BOD II A) (nový)

Článok 1 odsek 2 bod k a) (nový) (smernica 93/42/EHS)

(iia) dopĺňa sa tento bod (ka): 

„(ka) „recyklácia“ znamená čistenie, 
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dezinfekciu a sterilizáciu použitej 
zdravotníckej pomôcky ako aj obnovenie a 
testovanie funkčnej a hygienickej 
bezpečnosti pre bezpečné opätovné 
použitie.“

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné vymedziť pojem reprodukcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Irena Belohorská

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD A) BOD II A) (nový)

Článok 1 odsek 2 bod k a) (nový) (smernica 93/42/EHS)

(iia) vkladá sa tento bod (ka):

„(ka) „recyklácia“ znamená čistenie, 
dezinfekciu a sterilizáciu použitej 
zdravotníckej pomôcky vrátane s nimi 
spojenej práce a testovanie a obnovenie 
funkčnej a hygienickej bezpečnosti pre 
bezpečné opätovné použitie.“

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnej verzii smernice o zdravotníckych pomôckach pojem recyklácie nie je vymedzený.  
Táto situácia vytvára právnu neistotu, ktorá by sa mala vyriešiť navrhnutým PDN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD A) BOD II A) (nový)

Článok 1 odsek 2 bod l) (nový) (smernica 93/42/EHS)

(ii a) dopĺňa sa tento bod (ka):

„(ka) „biofyzikálne a biomechanické údaje 
znamená údaje získané biofyzikálnou alebo   
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biomechanickou simuláciou alebo 
modelovými štúdiami klinických testov či 
akýmikoľvek vedeckými štúdiami 
založenými na potvrdených poznatkoch 
alebo technológiách, ktorých platnosť sa 
dokázala. Tieto údaje sa môžu zahrnúť 
najmä ako dodatok ku klinickým údajom 
uvedeným v písm. k).“    

Or. fr

Odôvodnenie

V prípade určitých kategórií  zdravotníckych pomôcok je zložité a niekedy nemožné ustanoviť 
protokol a vykonávať klinické štúdie. Výskum v súčasnosti umožňuje prekonať tieto ťažkosti 
vytvorením biofyzikálnych, simulačných a modelových nástrojov.  Znamená to, že 
predklinické fázy možno urobiť spoľahlivejšími a klinické štúdie cielenejšími.       

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD E)

Článok 1 odsek 4b (smernica 93/42/EHS)

4b. Ak je v pomôcke inkorporovaná ako 
integrálna súčasť látka, ktorá keď sa použije 
oddelene, môže byť považovaná za produkt 
tkanivového inžinierstva v zmysle [článku 2, 
ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. [...] (**) [nariadenie 
o pokrokových liečebných postupoch, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
726/2004] a ktorá je schopná pôsobiť na 
organizmus vedľajším účinkom popri 
hlavnom účinku zdravotníckej pomôcky, 
táto pomôcka sa musí hodnotiť a povoliť 
v súlade s touto smernicou.

4b. Ak je v pomôcke inkorporovaná ako 
neoddeliteľná súčasť látka, ktorá, keď sa 
použije oddelene, môže byť považovaná za 
produkt tkanivového inžinierstva v zmysle 
[článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) Európskeho 
parlamentu a Rady č. [...] (**) [o 
pokrokových liečebných postupoch, ktorým 
sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
726/2004]], táto pomôcka sa musí hodnotiť a 
povoliť v súlade s týmto nariadením.

Or. en

Odôvodnenie

Výrobky, ktoré sa považujú za produkty tkanivového inžinierstva, obsahujú časti tkaniva 
alebo buniek, ktoré nahradia, opravia alebo zregenerujú ľudské tkanivo. Tieto produkty sú 
veľmi citlivé a so živými bunkami na seba vzájomne pôsobia, a teda by mali spadať do 
rozsahu pôsobnosti farmaceutických právnych predpisov.    
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD E)

Článok 1 odsek 4b (smernica 93/42/EHS)

4b. Ak je v pomôcke inkorporovaná ako 
integrálna súčasť látka, ktorá keď sa použije 
oddelene, môže byť považovaná za produkt 
tkanivového inžinierstva v zmysle [článku 
2, ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. [...] (**) [nariadenie 
o pokrokových liečebných postupoch, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
726/2004] a ktorá je schopná pôsobiť na 
organizmus vedľajším účinkom popri 
hlavnom účinku zdravotníckej pomôcky, 
táto pomôcka sa musí hodnotiť a povoliť 
v súlade s touto smernicou.

4b. Ak je v pomôcke inkorporovaná ako 
neoddeliteľná súčasť látka, ktorá keď sa 
použije oddelene, môže byť považovaná za 
liek na pokrokové liečebné postupy 
v zmysle [článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) 
Európskeho parlamentu a Rady č. [...] (**) 
[o pokrokových liečebných postupoch, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
726/2004]] a ktorej bunková alebo 
tkanivová časť obsahuje len tkanivá alebo 
bunky, ktoré nie sú životaschopné a ktorá je 
schopná pôsobiť na organizmus vedľajším 
účinkom popri hlavnom účinku 
zdravotníckej pomôcky, táto pomôcka sa 
musí hodnotiť a povoliť v súlade s touto 
smernicou.

V prípade akýchkoľvek pochybností v 
súvislosti s doplnkovým charakterom látky 
jej klasifikáciu objasní vedecké 
odporúčanie, ako sa uvádza v článku 18 
nariadenia (ES) Európskeho parlamentu 
a Rady č. [...] (**) [o pokrokových 
liečebných postupoch, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004]].
Etické aspekty súvisiace s látkou vždy 
vyhodnotí agentúra EMEA, a to nezávisle 
od výsledku tohto vedeckého odporúčania. 

Or. de

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť definíciu tých kombinovaných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje smernica 
93/42/EHS a smernica 90/385/EHS, s cieľom zosúladiť prístup z Mikolášikovej správy o 
liekoch používaných pri pokrokových liečebných postupoch. 

Kombinované výrobky môžu okrem produktov tkanivového inžinierstva obsahovať tiež 
výrobky génovej terapie a bunkovej terapie, ako sa už testuje napr. v prípade stentov a 
bedrových implantátov. Mali by sa do smernice zahrnúť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jules Maaten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD F) BOD I)

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

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

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

Or. nl

Odôvodnenie

Sprísnením definície v smernici o pomôckach sa zabezpečí to, že lieky sa nebudú označovať a 
certifikovať ako zdravotnícke pomôcky, čo má za cieľ vyhnúť sa prísnym postupom 
schvaľovania a bezpečnostným opatreniam, ktoré sa na lieky vzťahujú. Smernica o 
zdravotníckych pomôckach sa neuplatňuje v prípadoch, keď výrobok spĺňa definíciu lieku v 
smernici o liekoch. Na účely určenia toho, či je výrobok liekom alebo zdravotníckou 
pomôckou je preto dôležité zvážiť v súlade so smernicou 2001/83 všetky samostatné kritériá 
určené pre liek ako alternatívne možnosti, a nie v súhrne.     

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD F) BOD I)

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

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

(c) lieky v pôsobnosti smernice 2001/83/ES.  
Pri rozhodovaní o tom, či produkt spadá do 
pôsobnosti uvedenej smernice na základe 
uplatnenia kritérií stanovených v článku 1 
ods. 2 pododseku (b) uvedenej smernice
alebo do pôsobnosti tejto smernice, sa 
venuje mimoriadna pozornosť základnému 
spôsobu pôsobenia liečiva;

Or. en
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Odôvodnenie

Je potrebné zaručiť bezpečnosť pacientov. Rozdiel medzi zdravotníckymi pomôckami a liekmi 
musí byť jasnejší.  Napodobeniny produktov musia spadať do tej istej kategórie ako originály. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Avril Doyle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD F) BOD I)

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

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

(c) lieky v pôsobnosti smernice 2001/83/ES.  
Pri rozhodovaní o tom, či produkt spadá do 
pôsobnosti uvedenej smernice na základe 
uplatnenia definície stanovenej v článku 1 
ods. 2 pododseku (b) uvedenej smernice
alebo do pôsobnosti tejto smernice, sa 
venuje mimoriadna pozornosť základnému 
spôsobu pôsobenia liečiva;

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná smernica sa musí upraviť s cieľom prísnejšie vymedziť pojem zdravotnícka 
pomôcka. Registrovanie liečiv ako zdravotníckych pomôcok by sa tak stalo zložitejším. 
Predbežný návrh Komisie na revíziu smernice zahŕňa zmeny a doplnenia definícií v článku 1. 
Vymedzenie pojmu „zdravotnícka pomôcka“ a článok 1 ods. 2 (a) sú v podstate rovnaké ako v 
existujúcej smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD F) BOD I)

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

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

„(c) lieky v pôsobnosti smernice
2001/83/ES.  Pri rozhodovaní o tom, či 
produkt spadá do pôsobnosti uvedenej 
smernice na základe uplatnenia kritérií 
stanovených v článku 1 ods. 2 pododseku 
(b) uvedenej smernice alebo do pôsobnosti
tejto smernice, sa venuje mimoriadna 
pozornosť základnému spôsobu pôsobenia 
liečiva;“ 
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Or. nl

Odôvodnenie

Súčasne znenie by sa mohlo považovať za  zníženie významu prezentačnej skúšky a 
klasifikácia by sa mohla zamerať na hlavný spôsob pôsobenia výrobku. Navrhovaným PDN 
by sa zabezpečilo, že uplatňovanie druhej časti definície lieku by sa nepovažovalo za 
dôležitejšie ako prvá časť definície.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
ČLÁNOK 2 BOD 1 BOD G)

Článok 1 odsek 6 (smernica 93/42/EHS)

g) Odsek 6 sa zrušuje. (g) Odsek 6 sa nahrádza takto:
„6. Ak produkt spadá do rozsahu 
pôsobnosti smerníc Rady 93/42/ES a 
89/686/ES, uplatňujú sa príslušné 
základné požiadavky oboch smerníc. V 
prípadoch, keď základným zamýšľaným 
účelom produktu je zdravotnícka 
pomôcka, podľa smernice 93/42/EHS, 
naplnia sa ustanovenia tejto smernice 
vrátane posudzovania zhody. Výrobca 
musí v prípade pochybností konzultovať 
notifikovaný orgán alebo príslušný 
orgán.“

Or. en

Odôvodnenie

Existujú určité osobné predmety určené na ochranu, ktoré by mali spadať do rozsahu 
pôsobnosti smernice 93/42/EHS. Týka sa to najmä predmetov, ktoré prichádzajú do priameho 
styku s vnútornými časťami tela, ako napr. rukavice. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Umberto Guidoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
ČLÁNOK 2 BOD 2

Článok 4 odsek 2 zarážka 2 (smernica 93/42/EHS)

— pomôcky na mieru nemohli byť uvedené 
na trh a uvedené do prevádzky, ak spĺňajú 

— pomôcky na mieru nemohli byť uvedené 
na trh a uvedené do prevádzky, ak spĺňajú 
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podmienky uvedené v článku 11 v spojení 
s prílohou VIII; k pomôckam triedy IIa, IIb 
a III sa musí priložiť vyhlásenie podľa 
prílohy VIII, ktoré sa poskytne príslušnému 
pacientovi.

podmienky uvedené v článku 11 v spojení s 
prílohou VIII; k pomôckam triedy IIa, IIb 
a III sa musí priložiť vyhlásenie podľa 
prílohy VIII, ktoré sa poskytne príslušnému 
pacientovi alebo pacientovi
identifikovateľnému na základe akronymu 
alebo číselného kódu.

Or. it

Odôvodnenie

Výraz príslušný pacient sa v súčasnej smernici už nachádza. Na účely ochrany údajov a 
zachovania lekárskeho tajomstva by takisto mohla existovať možnosť identifikovať pacienta 
na základe akronymu alebo číselného kódu. Aby sa pacientom poskytovali informácie čo 
najlepšie, originál výpisu by sa mal naďalej uchovávať v zdravotnom zázname pacienta, ktorý 
si ponechá zubný lekár, a kópia sa zašle pacientovi. Vzhľadom na skutočnosť, že pacient nie 
je povinný ponechať si výpis, takýto postup je praktický a vhodný, pričom neobmedzuje práva 
pacienta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
ČLÁNOK 2 BOD 2 A (nový)

Článok 7 odsek 1 (smernica 93/42/EHS)

(2a) Pododsek 1 článku 7 ods. 2 sa 
nahrádza takto:
„Keď sa odkazuje na tento odsek, uplatnia 
sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so 
zreteľom na ustanovenia článku 8 tohto 
rozhodnutia.“

Or. en

Odôvodnenie

Týmto technickým PDN sa súčasné znenie prispôsobuje ustanoveniam novej komitológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
ČLÁNOK 2 BOD 2 A (nový)

Článok 7 odsek 2 a (nový) (smernica 93/42/EHS)
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(2a) Do článku 7 sa pridáva tento odsek:
„Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú 
sa články 5a a 7 rozhodnutia 1999/468/ES 
v znení zmien a doplnení v rozhodnutí 
2006/512/ES .“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je potrebný na zosúladenie znenia ustanovení rozhodnutia o novej komitológii a 
najmä na zahrnutie regulačného výboru s kontrolou, pretože niektoré opatrenia sú 
opatreniami so všeobecným rozsahom pôsobnosti, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť 
nepodstatné prvky návrhu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Adamos Adamou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
ČLÁNOK 2 BOD 2 A (nový)

Článok 8 odsek 2 zarážka 2 a (nová) (smernica 93/42/EHS)

(2a) V článku 8 ods. 2 sa dopĺňa táto 
zarážka:

„- opatrenia sú oprávnené, prijme v 
prípade potreby v záujme verejného zdravia 
príslušné opatrenia Spoločenstva v súlade s 
postupom ustanoveným v článku 7 ods. 2.“

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na ochrannú doložku by mal umožniť, aby boli oprávnené dočasné opatrenia členských 
štátov (prijaté v tejto súvislosti) povinne uplatniteľné na celom trhu EÚ. Okrem toho je 
užitočné zosúladiť postup týkajúci sa ochrannej doložky uvedený v článku 8 smernice 
o zdravotníckych pomôckach s postupom týkajúcim sa osobitných opatrení na monitorovanie 
zdravia, ktorý je uvedený v článku 14 b smernice o zdravotníckych pomôckach. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
ČLÁNOK 2 BOD 3

Článok 9 odsek 3 (smernica 93/42/EHS)
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3 Ak sa členský štát domnieva, že pravidlá 
triedenia uvedené v prílohe IX potrebujú 
úpravu na základe technického pokroku 
a akýchkoľvek informácií, ktoré sa stali 
dostupnými v rámci informačného systému 
uvedeného v článku 10, predloží Komisii 
riadne odôvodnenú žiadosť a požiada ju 
o prijatie potrebných opatrení. Komisia 
prijme tieto opatrenia v súlade s postupom 
uvedeným v článku 7 ods. 2.

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

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je potrebný na zosúladenie znenia ustanovení nového rozhodnutia o komitológii 
a najmä na zahrnutie formulácie „regulačný výbor s kontrolou“, keďže niektoré opatrenia sú 
opatreniami so všeobecným rozsahom pôsobnosti, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť 
nepodstatné prvky návrhu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Adamos Adamou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
ČLÁNOK 2 BOD 3 A (nový)

Článok 10 odsek 3 (smernica 93/42/EHS)

(3a) Odsek 3 článku 10 sa nahrádza takto:

„Po vykonaní vyhodnotenia, ak možno 
spoločne s výrobcom, členské štáty bez 
toho, aby bol dotknutý článok 8, 
bezodkladne informujú Komisiu a ostatné 
členské štáty o príhodách uvedených v 
odseku 1, kvôli ktorým sa prijali opatrenia 
alebo sa uvažuje o ich prijatí. Ak je to 
vhodné, členské štáty konkrétne uvedú 
presné dôvody na odchýlku prijatých 
opatrení od plánovaných opatrení.“

Or. en

Odôvodnenie

Keďže dozor sa týka oznamovania príhod, je nanajvýš dôležité, aby bol koordinovaný 
Komisiou a aby Komisia a členské štáty mali úplný prehľad o trhu EÚ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Adamos Adamou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
ČLÁNOK 2 BOD 3 B (nový)

Článok 10 odsek 3 a (nový) (smernica 93/42/EHS)

(3b) Do článku 10 sa dopĺňa tento odsek:
„3a. Komisia, konajúc v súlade s postupom 
uvedeným v článku 7 ods. 2, prijme všetky 
príslušné opatrenia na prijatie postupov 
potrebných na výkon tohto článku.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má zaručiť, aby systém dozoru fungoval podľa 
podrobnejších záväzných ustanovení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
ČLÁNOK 2 BOD 5 BOD -A) (nový)

Článok 12 odsek 2 pododsek 2 a (nový) (smernica 93/42/EHS)

a) Do odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:
„V prípade sieťovo prepojených 
technologických systémov zdravotníckych 
informácií sa článok 12 nevzťahuje na 
celkový sieťový systém. Hodnotenie zhody 
sa musí uskutočniť samostatne pre každú 
zdravotnícku pomôcku v sieti a nie pre 
celkový sieťový systém.“

Or. en

Odôvodnenie

Musí byť možné vymeniť napr. jednotlivé súčasti veľkej informačno-technologickej siete bez 
toho, aby sa musela opäť certifikovať celá sieť. Jednotlivé zložky takýchto systémov sa preto 
musia certifikovať samostatne.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
ČLÁNOK 2 BOD 6 A (nový)

Článok 13 odsek 1 (smernica 93/42/EHS)

(6a) Odsek 1 článku 13 sa nahrádza takto:
„1. Ak sa členský štát domnieva, že:
a) použitie pravidiel triedenia uvedených v 
prílohe IX vyžaduje rozhodnutie o triedení 
danej pomôcky alebo kategórie pomôcok;
alebo
b) pomôcka alebo trieda pomôcok by sa 
mala zatriediť, odlišne od postupu 
ustanovení prílohy IX, do inej triedy;
alebo
c) zhoda pomôcky alebo triedy pomôcok by 
sa mala hodnotiť, odlišne od postupu 
ustanovení článku 11, použitím výlučne 
jedného postupu vybratého z postupov 
uvedených v článku 11,
predloží Komisii žiadosť o prijatie 
potrebných opatrení s uvedením dôvodov. 
Opatrenia sa prijmú podľa postupu 
uvedeného v článku 7 ods. 2a.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je potrebný na zosúladenie znenia ustanovení nového rozhodnutia o komitológii 
a najmä na zahrnutie formulácie „regulačný výbor s kontrolou“, keďže niektoré rozhodnutia 
týkajúce sa zatriedenia sú opatreniami so všeobecným rozsahom pôsobnosti, ktorých cieľom 
je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky návrhu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
ČLÁNOK 2 BOD 6 B (nový)

Článok 13 odsek 1 písmeno c a) (nový) (smernica 93/42/EHS)

(6b) Do článku 13 sa vkladá toto písmeno 
ca):
„ca) Členské štáty regulujú predaj a 
distribúciu všetkých kontaktných šošoviek 
na základe časovo obmedzenej 
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špecifikácie v každom mieste predaja s 
cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť 
spotrebiteľov v Európe a súčasne 
zachovať slobodu výberu, pokiaľ ide o 
autorizovanú predajňu alebo predajné 
miesto.“

Or. en

Odôvodnenie

Kvôli rozsiahlemu používaniu kontaktných šošoviek a riziku spojenému s predajom bez 
lekárskeho predpisu sa tento článok musí konkrétne vzťahovať na všetky druhy kontaktných 
šošoviek. Ochranu spotrebiteľov by mala zabezpečovať všeobecná kontrola kvality šošoviek. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
ČLÁNOK 2 BOD 7

Článok 14 odsek 2 pododsek 1 (smernica 93/42/EHS)

2. Ak výrobca, ktorý umiestňuje na trh vo 
svojom mene pomôcky, nemá registrované 
sídlo v členskom štáte, ustanoví 
samostatného splnomocneného zástupcu.

2.  Ak výrobca, ktorý umiestňuje na trh vo 
svojom mene pomôcku, nemá registrované 
sídlo v členskom štáte, ustanoví pre túto 
pomôcku jediného splnomocneného 
zástupcu v Európskej únii.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné jasne uviesť, že výrobca musí určiť jediného splnomocneného zástupcu pre určitú 
pomôcku, pričom však nemusí určiť rovnakého splnomocneného zástupcu pre všetky 
pomôcky, ktoré ponúka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
ČLÁNOK 2 BOD 9

Článok 14b odsek 4 (smernica 93/42/EHS)

Ak sú vnútroštátne opatrenia odôvodnené, 
Komisia prijme nevyhnutné opatrenia na 
úrovni Spoločenstva v súlade s postupom 

Ak sú vnútroštátne opatrenia odôvodnené, 
Komisia prijme nevyhnutné opatrenia na 
úrovni Spoločenstva v súlade s postupom 
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uvedeným v článku 7 ods. 2. V prípade, že 
sú vnútroštátne opatrenia neodôvodnené, 
Komisia o tom informuje všetky členské 
štáty a zainteresované strany, s ktorými tento 
problém konzultovala.

uvedeným v článku 7 ods. 2a. V prípade, že 
sú vnútroštátne opatrenia neodôvodnené, 
Komisia o tom informuje všetky členské 
štáty a zainteresované strany, s ktorými tento 
problém konzultovala.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je potrebný na zosúladenie znenia ustanovení nového rozhodnutia o komitológii 
a najmä na zahrnutie formulácie „regulačný výbor s kontrolou“, keďže dané opatrenia sú 
opatreniami so všeobecným rozsahom pôsobnosti, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť 
nepodstatné prvky návrhu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
ČLÁNOK 2 BOD 10 A (nový)

Článok 15 odsek 5 (smernica 93/42/EHS)

10a) Článok 15 ods. 5 sa nahrádza takto:
„Klinické skúšanie sa musí vykonávať v 
súlade s ustanoveniami prílohy X. 
Ustanovenia prílohy X sa môžu 
prispôsobovať v súlade s postupom 
uvedenám v článku 7 ods. 2 písm. a).“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je potrebný na zosúladenie znenia ustanovení nového rozhodnutia o komitológii 
a najmä na zahrnutie formulácie „regulačný výbor s kontrolou“, keďže dané opatrenia sú 
opatreniami so všeobecným rozsahom pôsobnosti, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť 
nepodstatné prvky návrhu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
ČLÁNOK 2 BOD 13

Článok 20 odseky 2 a 3 (smernica 93/42/EHS)

2. Tieto informácie sa nepovažujú za 
dôverné:

2. Tieto informácie sa nepovažujú za 
dôverné:
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a) informácie o registrácii osôb 
zodpovedných za umiestňovanie pomôcok 
na trh v súlade s článkom 14;
b) správy príslušných orgánov o výsledkoch 
dozoru v súlade s článkom 10 ods. 3;
c) údaje súvisiace s vydanými, upravenými, 
doplnenými, pozastavenými, zrušenými 
alebo zamietnutými osvedčeniami.

a) informácie o registrácii osôb 
zodpovedných za umiestňovanie pomôcok 
na trh v súlade s článkom 14;
b) správy príslušných orgánov o výsledkoch 
dozoru v súlade s článkom 10 ods. 3;
c) údaje súvisiace s vydanými, upravenými, 
doplnenými, pozastavenými, zrušenými 
alebo zamietnutými osvedčeniami;

ca) súhrn informácií a údajov týkajúcich sa 
pomôcok triedy IIb a III.

3. Komisia môže v súlade s postupom 
uvedeným v článku 7 ods. 2 stanoviť 
podmienky, za ktorých sa môžu verejnosti 
sprístupniť ostatné informácie, 
predovšetkým pri pomôckach triedy IIb 
a III povinnosť výrobcu vypracovať 
a sprístupniť súhrn informácií a údajov 
týkajúcich sa pomôcky.

3. Komisia môže v súlade s postupom 
uvedeným v článku 7 ods. 2 stanoviť 
podmienky, za ktorých sa môžu verejnosti 
sprístupniť ostatné informácie.

Or. en

Odôvodnenie

Informácie o pomôckach triedy IIb a triedy III by sa nikdy nemali považovať za dôverné. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
ČLÁNOK 2 BOD 14 A (nový)

Článok 21 a (nový) (smernica 93/42/EHS)

(14a) Vkladá sa tento článok 21a:

„Článok 21a

Európska recyklačná norma

Do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice a po konzultácii s 
Európskou agentúrou pre lieky Komisia v 
súlade s postupom uvedeným v článku 7 
ustanoví podrobné pravidlá európskej 
recyklačnej normy. 
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 Tieto pravidlá poskytnú vedecky podložené 
technické usmernenia pre recykláciu 
použitých (raz alebo viackrát) 
zdravotníckych pomôcok a pravidelne sa 
aktualizujú, aby sa zabezpečil vysoký 
stupeň bezpečnosti pacientov na základe 
zásady prevencie.

Pre členské štáty, ktorých vnútroštátne 
právne predpisy nepovoľujú recykláciu 
alebo používanie recyklovaných 
zdravotníckych pomôcok, sa vytvoria 
podrobné pravidlá povinných kontrol na 
mieste, ktoré vykonávajú zodpovedné 
vnútroštátne orgány. Vnútroštátne orgány 
tiež monitorujú používanie zdravotníckych 
pomôcok v týchto členských štátoch, t.j. 
analyzovaním pomeru medzi 
uskutočnenými liečbami alebo operáciami 
a predanými/ recyklovanými/ vyradenými 
pomôckami s cieľom získať spoľahlivé 
údaje o množstve nepovolených 
recyklácií.“ 

Or. en

Odôvodnenie

Hoci v niektorých krajinách nie je recyklácia použitých zdravotníckych pomôcok na jedno 
alebo viacnásobné použitie povolená, vo všetkých členských štátoch EÚ sa veľmi bežne 
používa. Keďže neodborná recyklácia môže vážne ohroziť zdravie pacientov (nemocničné 
infekcie atď.), legislatívny orgán by mal poskytnúť usmernenia týkajúce sa recyklácie 
zdravotníckych pomôcok. Rozhodnutie o základnej otázke, či sa má alebo nemá povoliť 
recyklácia, môže zostať na vnútroštátnej úrovni. Ale ak je recyklácia v určitom členskom štáte 
zakázaná, bezpečnosť pacientov si vyžaduje prísne kontroly a dohľad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
ČLÁNOK 4 ODSEK 1 PODODSEKY 1 A 2

1. Členské štáty prijmú a uverejnia do [12 
mesiacov od uverejnenia smernice] zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 

1. Členské štáty prijmú a uverejnia do [24 
mesiacov od uverejnenia smernice] zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
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smernicou. Bezodkladne informujú Komisiu 
o znení týchto ustanovení a o korelačnej 
tabuľke medzi týmito ustanoveniami a touto 
smernicou.

smernicou. Bezodkladne informujú Komisiu 
o znení týchto ustanovení a o korelačnej 
tabuľke medzi týmito ustanoveniami a touto 
smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od [12 mesiacov
od transpozície].

Tieto ustanovenia uplatňujú od [24 mesiacov
od transpozície].

Or. pl

Odôvodnenie

Dlhšia lehota na zavedenie týchto ustanovení umožní lepšie vykonávanie smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mojca Drčar Murko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
PRÍLOHA I BOD 1 BOD -A) (nový)

Príloha I oddiel 1 (smernica 90/385/EHS)

-a) Oddiel 1 sa nahrádza takto:
„1. Pomôcky sa musia koncipovať a 
vyrábať takým spôsobom, aby ich 
používanie neohrozilo klinický stav a 
bezpečnosť pacientov a životné prostredie, 
ak sú implantované za určených 
podmienok a na dané účely. Nesmú 
predstavovať riziko pre osoby, ktoré ich 
implantujú, ani prípadne pre iné osoby.“

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na iniciatívu EÚ týkajúcu sa lepších právnych predpisov by aspekt životného 
prostredia mal byť zapracovaný do všetkých právnych predpisov Spoločenstva. V záujme 
dosiahnutia súladu týchto smerníc so smernicou EÚ o liekoch určených na použitie 
v humánnej medicíne je potrebné priamejšie odkázať na celkové ciele, ktoré sleduje REACH 
a ktoré sa už zapracovávajú do týchto smerníc. Bez zosúladenia právnych predpisov 
o zdravotníckych pomôckach a REACH nebude možné spoločne posudzovať zdravie 
a bezpečnosť pacientov spolu s environmentálnymi aspektmi v porovnaní s prínosom pre 
pacientov, čo by malo neracionálny vplyv na zdravotnícku prax a prístup k zdravotnej 
starostlivosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mojca Drčar Murko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
PRÍLOHA I BOD 1 BOD -A) (nový)

Príloha I oddiel 3 (smernica 90/385/EHS)

-a) Oddiel 3 sa nahrádza takto:
„3. Charakteristické vlastnosti a výkon 
uvedené v oddieloch 1 a 2 sa nesmú zmeniť 
tak, aby počas životnosti pomôcky určenej 
výrobcom ohrozili životné prostredie, 
klinický stav a bezpečnosť pacientov, 
prípadne iných osôb, ak sa za podmienok 
ich normálneho používania vyskytne na 
nich neočakávane porucha.“

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na iniciatívu EÚ týkajúcu sa lepších právnych predpisov by aspekt životného 
prostredia mal byť zapracovaný do všetkých právnych predpisov Spoločenstva. V záujme 
dosiahnutia súladu týchto smerníc so smernicou EÚ o liekoch určených na použitie 
v humánnej medicíne je potrebné priamejšie odkázať na celkové ciele, ktoré sleduje REACH 
a ktoré sa už zapracovávajú do týchto smerníc. Bez zosúladenia právnych predpisov 
o zdravotníckych pomôckach a REACH nebude možné spoločne posudzovať zdravie 
a bezpečnosť pacientov spolu s environmentálnymi aspektmi v porovnaní s prínosom pre 
pacientov, čo by malo neracionálny vplyv na zdravotnícku prax a prístup k zdravotnej 
starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frieda Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
PRÍLOHA I BOD 1 BOD A)

Príloha I oddiel 9 zarážka 7 (smernica 90/385/EHS)

V prípade pomôcok, ktoré obsahujú softvér 
alebo ktoré sú sami osebe zdravotníckym 
softvérom, sa softvér musí schvaľovať podľa 
stupňa rozvoja s ohľadom na zásady rozvoja 
životnosti, riadenia rizík, schvaľovania 
a overovania.

V prípade pomôcok, ktoré obsahujú softvér 
alebo ktoré sú samy osebe zdravotníckym 
softvérom, sa softvér musí schvaľovať podľa 
stupňa rozvoja s ohľadom na zásady rozvoja 
životnosti, riadenia rizík, schvaľovania 
a overovania. Schvaľovanie by malo vždy 
vychádzať z príslušnej klasifikácie rizík 
danej zdravotníckej pomôcky.

Or. en
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Odôvodnenie

So zreteľom na zásady schvaľovania by sa malo brať do úvahy existujúce skutočné riziko. 
Požiadavky na softvér pre robotickú pomôcu v neurochirurgii sú určite veľmi odlišné od 
požiadaviek na softvér pre UV lampu na tvrdenie živice vo výplniach zubov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
PRÍLOHA I BOD 1 BOD AA) (nový)

Príloha I oddiel 9 a (nový) (smernica 90/385/EHS)

aa) Vkladá sa nasledujúci oddiel 9a:
„9a. Koncepcia a zostrojenie častí pomôcky 
musí zabrániť vzniku chýb, ku ktorým by 
mohlo dôjsť pri montáži alebo opakovanej 
montáži takýchto častí a ktoré by mohli 
predstavovať riziko. Rovnaké informácie sa 
musia poskytnúť pre pohyblivé časti 
a/alebo ich puzdro, ak je informácia o 
smere pohybu potrebná na odstránenie 
rizika.
V prípade potreby sa musia v návode uviesť 
ďalšie informácie o tomto riziku. Ak môže 
byť chybné spojenie zdrojom rizika, 
nesprávne spojenie sa musí znemožniť v 
návrhu alebo, ak to nie je možné, v 
informáciách o častiach, ktoré sa majú 
spojiť, a prípadne o spôsobe spojenia.“

Or. de

Odôvodnenie

Zdravotnícke pomôcky na udržiavanie života musia spĺňať aj základné konštrukčné zásady, 
ktoré sú explicitne uvedené v smernici o strojových zariadeniach. Vzhľadom na negatívne 
skúsenosti z praxe je potrebné uviesť tieto zásady v tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
PRÍLOHA I BOD 1 BOD B)

Príloha I oddiel 10 (smernica 90/385/EHS)
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10. Ak pomôcka inkorporuje ako 
neoddeliteľnú súčasť látku, ktorá, keď sa 
použije oddelene, sa môže považovať za liek 
v zmysle definície vyjadrenej v článku 1 
smernice Rady 2001/83/ES, a ktorá je 
schopná pôsobiť na organizmus vedľajším 
účinkom popri hlavnom účinku 
zdravotníckej pomôcky, musí sa bezpečnosť, 
kvalita a užitočnosť tejto látky overovať 
analogicky s metódami uvedenými v 
smernici Rady 2001/83/ES.

10. Ak pomôcka obsahuje ako neoddeliteľnú 
súčasť látku, ktorá, keď sa použije oddelene, 
sa môže považovať za liek v zmysle 
definície vyjadrenej v článku 1 smernice 
Rady 2001/83/ES, a ktorá je schopná 
pôsobiť na organizmus vedľajším účinkom 
popri hlavnom účinku zdravotníckej 
pomôcky, musí sa bezpečnosť, kvalita a 
užitočnosť tejto látky overovať analogicky s 
príslušnými metódami uvedenými v prílohe 
I k smernici Rady 2001/83/ES.

V prípade látky,

— ktorej už bolo udelené oprávnenie na 
uvedenie na trh Spoločenstva ako lieku v 
súlade s nariadením Rady (EHS) č. 
2309/93 (*) alebo s nariadením (ES) č. 
726/2004; alebo
— ktorá spadá do rozsahu pôsobnosti 
prílohy k nariadeniu (ES) č. 726/2004;
alebo 
— ktorá je derivátom ľudskej krvi,

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

Notifikovaný orgán, po overení užitočnosti 
tejto látky ako súčasti zdravotníckej 
pomôcky a s ohľadom na bezpečnosť, 
kvalitu a stanovený účel pomôcky, požiada 
jeden z príslušných orgánov určených 
členskými štátmi v súlade so smernicou 
2001/83/ES alebo Európsku agentúru pre 
lieky (EMEA) o vedecké stanovisko ku 
kvalite a bezpečnosti látky.  Príslušný orgán 
alebo EMEA pri vydávaní svojho stanoviska 
zohľadní výrobný proces a údaje týkajúce sa 
užitočnosti inkorporovania látky do 
pomôcky, ako stanovil notifikovaný orgán.

V prípade ostatných látok notifikovaný 
orgán po overení užitočnosti tejto látky ako 
súčasti zdravotníckej pomôcky a s ohľadom 
na stanovený účel pomôcky požiada 
o vedecké stanovisko ku kvalite 
a bezpečnosti látky jeden z príslušných 
orgánov poverených členskými štátmi 
v súlade so smernicou 2001/83/ES. 
Dotknutý príslušný orgán pri vydávaní 

V prípade látok, ktoré obsahujú deriváty 
ľudskej krvi, notifikovaný orgán po overení 
užitočnosti tejto látky ako súčasti 
zdravotníckej pomôcky a s ohľadom na 
stanovený účel pomôcky požiada EMEA
o vedecké stanovisko ku kvalite a 
bezpečnosti látky. Stanovisko sa vypracuje v 
lehote 210 pracovných dní. EMEA pri 
vydávaní svojho stanoviska zohľadní 
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svojho stanoviska zohľadní výrobný proces 
a údaje týkajúce sa inkorporovania látky do 
pomôcky.

výrobný proces a údaje týkajúce sa 
užitočnosti inkorporovania látky do 
pomôcky, ako stanovil notifikovaný orgán.

Ak v pomocnej látke inkorporovanej do 
zdravotníckej pomôcky nastanú zmeny, 
predovšetkým v súvislosti s výrobným 
procesom, musia sa zhodnotiť analogicky 
s postupmi hodnotenia zmien liekov 
uvedenými v nariadeniach Komisie (ES) č. 
1084/2003 (**) a (ES) č. 1085/2003 (***). 
Notifikovaný orgán je informovaný 
o zmenách a poradí sa s príslušným orgánom 
pre lieky (t. j. s orgánom zúčastneným na 
úvodných konzultáciách), aby sa potvrdilo, 
že sa zachovala kvalita a bezpečnosť
pomocnej látky, a aby sa zabezpečilo, že 
zmeny nebudú mať žiadne negatívne účinky 
na zavedený profil prínosov/rizík po pridaní 
látky do zdravotníckej pomôcky.

Ak v pomocnej látke inkorporovanej do 
zdravotníckej pomôcky nastanú zmeny, 
notifikovaný orgán je informovaný o 
zmenách a poradí sa s príslušným orgánom 
pre lieky (t. j. s orgánom zúčastneným na 
úvodných konzultáciách), aby sa potvrdilo, 
že sa zachovala kvalita a bezpečnosť 
pomocnej látky, a aby sa zabezpečilo, že 
zmeny nebudú mať žiadne negatívne účinky 
na zavedený profil prínosov/rizík po pridaní 
látky do zdravotníckej pomôcky.

Or. de

Odôvodnenie

Súčasný systém, ktorý umožňuje notifikovaným orgánom požiadať ktorýkoľvek príslušný 
vnútroštátny orgán o stanovisko, by sa mal zachovať. Zabezpečilo by sa tak včasné 
a nákladovo efektívne posudzovanie bezpečnosti a kvality predmetnej látky. Užitočnosť látky 
sa nedá zhodnotiť bez predchádzajúceho posúdenia kvality a bezpečnosti danej látky. 
Notifikovaný orgán musí pri konečnom vyhodnotení zdravotníckej pomôcky zohľadniť 
stanovisko príslušného vnútroštátneho orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
PRÍLOHA I BOD 1 BOD C)

Príloha I oddiel 10a (smernica 90/385/EHS)

10a. Ak pomôcka obsahuje ako 
neoddeliteľnú súčasť výrobok, ktorý keď sa 
použije oddelene, sa môže považovať za 
produkt tkanivového inžinierstva v zmysle 
[článku 2 ods. 2 nariadenia o pokrokových 
liečebných postupoch, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004] 
a ktorý je schopný pôsobiť na organizmus 

10a. Ak pomôcka obsahuje ako 
neoddeliteľnú súčasť výrobok, ktorý, keď sa 
použije oddelene, sa môže považovať za 
zdravotnícky produkt na pokrokové liečebné 
postupy v zmysle [článku 2 ods. 2 nariadenia 
o pokrokových liečebných postupoch, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
726/2004] a ktorý je schopný pôsobiť na 
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vedľajším účinkom popri hlavnom účinku 
zdravotníckej pomôcky, musí sa bezpečnosť, 
kvalita a užitočnosť tohto výrobku overovať 
analogicky s metódami uvedenými 
v nariadení ES č. […] [o pokrokových 
liečebných postupoch, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004].

organizmus vedľajším účinkom popri 
hlavnom účinku zdravotníckej pomôcky, 
musí sa bezpečnosť, kvalita a užitočnosť 
tohto výrobku overovať analogicky s 
metódami uvedenými v prílohe I oddiel IV 
bod 5 smernice 2001/83/ES a nariadení ES 
č. […] [o pokrokových liečebných 
postupoch, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 726/2004].

Notifikovaný orgán, po overení užitočnosti 
tohto výrobku ako súčasti zdravotníckej 
pomôcky a s ohľadom na stanovený účel 
pomôcky, požiada o vedecké stanovisko ku 
kvalite a bezpečnosti [Výbor pre pokrokové 
liečebné postupy]. Pri vydávaní svojho 
stanoviska [Výbor pre pokrokové liečebné 
postupy] zohľadní výrobný proces a údaje 
týkajúce sa inkorporovania výrobku do 
pomôcky.

Notifikovaný orgán, po overení užitočnosti 
tohto výrobku ako súčasti zdravotníckej 
pomôcky a s ohľadom na bezpečnosť, 
kvalitu a stanovený účel pomôcky, požiada 
EMEA o vedecké stanovisko ku kvalite 
a bezpečnosti. 

Or. de

Odôvodnenie

Kombinované výrobky môžu obsahovať okrem výrobkov tkanivového inžinierstva aj výrobky 
génovej a bunkovej terapie. 

Notifikovaný orgán nemôže zhodnotiť užitočnosť látky bez predchádzajúceho posúdenia 
kvality a bezpečnosti danej látky. EMEA je zodpovedná za vypracovanie podrobného 
vyhodnotenia bezpečnosti a kvality látky. Notifikovaný orgán musí pri konečnom vyhodnotení 
zdravotníckej pomôcky zohľadniť stanovisko EMEA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mojca Drčar Murko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
PRÍLOHA II BOD 1 BOD A)

Príloha I oddiel 1 (smernica 93/42/EHS)

1. Pomôcky sa musia koncipovať a vyrábať 
takým spôsobom, aby ich používanie 
neohrozilo klinický stav a bezpečnosť 
pacienta, ani bezpečnosť a zdravie 
používateľov prípadne iných osôb, ak sa 
používajú na stanovený účel a dodržiavajú 
určené podmienky a podľa možnosti na 

1. Pomôcky sa musia koncipovať a vyrábať 
takým spôsobom, aby ich používanie 
neohrozilo klinický stav a bezpečnosť 
pacienta ani bezpečnosť a zdravie 
používateľov alebo prípadne iných osôb, ak 
sa používajú na stanovený účel a 
dodržiavajú určené podmienky, najmä s 
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základe technických znalostí, skúseností, 
informovanosti a vzdelania 
predpokladaných používateľov, s vedomím, 
že prípadné riziká spojené s ich používaním 
sú prijateľné z hľadiska prospechu pre 
pacienta a sú zlučiteľné so zvýšenou 
úrovňou ochrany zdravia a bezpečnosti. 
Znamená to podľa možnosti čo najväčšiu 
redukciu rizík v prípade chyby používateľa
spôsobenej ergonomickými vlastnosťami 
pomôcky a prostredím predpokladaného 
používateľa pomôcky.

ohľadom na skutočnosť, či je pomôcka 
určená na profesionálne účely alebo nie, s 
vedomím, že prípadné riziká spojené s ich 
používaním sú prijateľné z hľadiska 
prospechu pre pacienta a sú zlučiteľné so 
zvýšenou úrovňou ochrany zdravia,
bezpečnosti a životného prostredia. Výrobca 
hodnotí a znižuje potenciálne riziká v 
prípade chyby spôsobenej používateľom, 
ktorá môže súvisieť s ergonomickými 
vlastnosťami pomôcky a s predpokladaným 
prostredím používateľa pomôcky.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme dosiahnutia súladu týchto smerníc so smernicou EÚ o liekoch určených na použitie 
v humánnej medicíne je potrebné priamejšie odkázať na celkové ciele, ktoré sleduje REACH 
a ktoré sa už zapracovávajú do týchto smerníc. Bez zosúladenia právnych predpisov 
o zdravotníckych pomôckach a REACH nebude možné spoločne posudzovať zdravie 
a bezpečnosť pacientov spolu s environmentálnymi aspektmi v porovnaní s prínosom pre 
pacientov, čo by malo neracionálny vplyv na zdravotnícku prax a prístup k zdravotnej 
starostlivosti. 

Odkaz na „informovanosť a vzdelanie“ a na „chyby spôsobené používateľom“ by mohol 
vyvolať nejasnosti a odlišné interpretácie. Zásadne dôležité je vedieť, či je pomôcka určená 
na profesionálne použitie alebo nie a či sa pri návrhu výrobku uskutočnila analýza 
vnútorných rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
PRÍLOHA II BOD 1 BOD A A) (nový)

Príloha I oddiel 6 a (nový) (smernica 93/42/EHS)

 aa) Vkladá sa nasledujúci oddiel 6a:
„6a. Pri recyklácii musia výrobcovia 
a/alebo autorizovaní zástupcovia 
deklarovať svoje výrobky jednotne v celej 
Európskej únii.

 Pri označení výrobku za pomôcku na  
jednorazové použitie musí výrobca a/alebo 
jeho zástupca dokázať, prečo sa daný 
výrobok môže použiť len raz, a uviesť 
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charakteristické vlastnosti a technické 
faktory, ktoré by predstavovali riziko v 
prípade označenia výrobku ako pomôcky 
na viacnásobné použitie. Výrobca a/alebo 
jeho zástupca tiež uvedie, za akých 
technických podmienok by pomôcka mohla 
byť navrhnutá a vyrobená ako výrobok na 
viacnásobné použitie.

 Pri deklarovaní výrobku ako pomôcky na 
viacnásobné použitie výrobca alebo jeho 
zástupca poskytne podrobnú dokumentáciu 
o možnosti bezpečne recyklovať pomôcku.“

Or. en

Odôvodnenie

Za klasifikáciu použitia zdravotníckych pomôcok sú v súčasnosti zodpovední výrobcovia a 
toto zatriedenie nie je vždy zrozumiteľné. Výrobky sú niekedy označené a uvedené na trh ako
výrobky na jednorazové použitie, aby sa zvýšil ich predaj a zisk z nich, pričom by sa dali 
veľmi ľahko zhotoviť ako pomôcky na viacnásobné použitie alebo by bol možný technický 
vývoj týmto smerom. Hospodársky tlak však môže nemocnice a lekárov prinútiť, aby 
opakovane používali výrobky určené na jednorazové použitie, hoci nemajú prostriedky ani 
znalosti potrebné na riadne čistenie týchto pomôcok a manipuláciu s nimi. To predstavuje 
vážne riziko pre pacientov vo forme nemocničných infekcií atď. Navrhuje sa preto, aby bol 
výrobca povinný odôvodniť označenie výrobku ako pomôcky na jednorazové použitie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
PRÍLOHA II BOD 1 BOD B)

Príloha I oddiel 7.4 (smernica 93/42/EHS)

7.4 Ak pomôcka obsahuje ako neoddeliteľnú 
súčasť látku, ktorá, keď sa použije oddelene, 
sa môže považovať za liečivo v zmysle 
definície vyjadrenej v článku 1 smernice 
Rady 2001/83/ES, a ktorá je schopná 
pôsobiť na organizmus vedľajším účinkom 
popri hlavnom účinku zdravotníckej 
pomôcky, musí sa bezpečnosť, kvalita a 
užitočnosť tejto látky overovať analogicky s 
metódami uvedenými v smernici Rady 
2001/83/ES.

7.4 Ak pomôcka obsahuje ako neoddeliteľnú 
súčasť látku, ktorá, keď sa použije oddelene, 
sa môže považovať za liečivo v zmysle 
definície vyjadrenej v článku 1 smernice 
Rady 2001/83/ES, a ktorá je schopná 
pôsobiť na organizmus vedľajším účinkom 
popri hlavnom účinku zdravotníckej 
pomôcky, musí sa bezpečnosť, kvalita a 
užitočnosť tejto látky overovať analogicky s 
príslušnými metódami uvedenými v prílohe 
I k smernici Rady 2001/83/ES.



AM\628089SK.doc PE 376.778v01-00 45/56 AM\

SK

V prípade látky,
— ktorej už bolo udelené oprávnenie na 
uvedenie na trh Spoločenstva ako lieku v 
súlade s nariadením Rady (EHS) č. 
2309/93 (*) alebo s nariadením (ES) č. 
726/2004; alebo
— ktorá spadá do rozsahu pôsobnosti 
prílohy k nariadeniu (ES) č. 726/2004;
alebo 
— ktorá je derivátom ľudskej krvi,

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

Notifikovaný orgán, po overení užitočnosti 
tejto látky ako súčasti zdravotníckej 
pomôcky a s ohľadom na bezpečnosť, 
kvalitu a stanovený účel pomôcky, požiada 
jeden z príslušných orgánov určených 
členskými štátmi v súlade so smernicou 
2001/83/ES alebo Európsku agentúru pre 
lieky (EMEA) o vedecké stanovisko ku 
kvalite a bezpečnosti látky.  Príslušný orgán 
alebo EMEA pri vydávaní svojho stanoviska 
zohľadní výrobný proces a údaje týkajúce sa 
užitočnosti inkorporovania látky do
pomôcky ako stanovil notifikovaný orgán.

V prípade ostatných látok notifikovaný 
orgán po overení užitočnosti tejto látky ako 
súčasti zdravotníckej pomôcky a s ohľadom 
na stanovený účel pomôcky, požiada 
o vedecké stanovisko ku kvalite 
a bezpečnosti látky jeden z príslušných 
orgánov poverených členskými štátmi 
v súlade so smernicou 2001/83/ES. 
Dotknutý príslušný orgán pri vydávaní 
svojho stanoviska zohľadní výrobný proces 
a údaje týkajúce sa inkorporovania látky do 
pomôcky.

V prípade látok, ktoré obsahujú deriváty 
ľudskej krvi, notifikovaný orgán po overení 
užitočnosti tejto látky ako súčasti 
zdravotníckej pomôcky a s ohľadom na 
stanovený účel pomôcky požiada EMEA
o vedecké stanovisko ku kvalite a 
bezpečnosti látky. EMEA pri vydávaní 
svojho stanoviska zohľadní výrobný proces 
a údaje týkajúce sa užitočnosti
inkorporovania látky do pomôcky, ako 
stanovil notifikovaný orgán.

Ak v pomocnej látke inkorporovanej do 
zdravotníckej pomôcky nastanú zmeny, 
predovšetkým v súvislosti s výrobným 
procesom, musia sa zhodnotiť analogicky 
s postupmi hodnotenia zmien liekov 
uvedenými v nariadeniach Komisie (ES) č. 
1084/2003 (**) a (ES) č. 1085/2003 (***). 
Notifikovaný orgán je informovaný 

Ak v pomocnej látke inkorporovanej do 
zdravotníckej pomôcky nastanú zmeny, 
notifikovaný orgán je informovaný o 
zmenách a poradí sa s príslušným orgánom 
pre lieky (t. j. s orgánom zúčastneným na 
úvodných konzultáciách), aby sa potvrdilo, 
že sa zachovala kvalita a bezpečnosť 
pomocnej látky, a aby sa zabezpečilo, že 
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o zmenách a poradí sa s príslušným orgánom 
pre lieky (t. j. s orgánom zúčastneným na 
úvodných konzultáciách), aby sa potvrdilo, 
že sa zachovala kvalita a bezpečnosť 
pomocnej látky, a aby sa zabezpečilo, že 
zmeny nebudú mať žiadne negatívne účinky 
na zavedený profil prínosov/rizík po pridaní 
látky do zdravotníckej pomôcky.

zmeny nebudú mať žiadne negatívne účinky 
na zavedený profil prínosov/rizík po pridaní 
látky do zdravotníckej pomôcky.

Or. de

Odôvodnenie

Súčasný systém, ktorý umožňuje notifikovaným orgánom požiadať ktorýkoľvek príslušný 
vnútroštátny orgán o stanovisko, by sa mal zachovať. Zabezpečilo by sa tak včasné 
a nákladovo efektívne posudzovanie bezpečnosti a kvality predmetnej látky. Hodnotenie 
užitočnosti látky ako súčasti zdravotníckej pomôcky by malo zostať úlohou hodnotiaceho 
orgánu zodpovedného za celkové posúdenie pomôcky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
PRÍLOHA II BOD 1 BOD B)

Príloha I oddiel 7.4 (smernica 93/42/EHS)

7.4. Ak pomôcka obsahuje ako 
neoddeliteľnú súčasť látku, ktorá, keď sa 
použije oddelene, sa môže považovať za 
liečivo v zmysle definície vyjadrenej v 
článku 1 smernice Rady 2001/83/ES, a ktorá 
je schopná pôsobiť na organizmus vedľajším 
účinkom popri hlavnom účinku 
zdravotníckej pomôcky, musí sa bezpečnosť, 
kvalita a užitočnosť tejto látky overovať 
analogicky s metódami uvedenými v 
smernici Rady 2001/83/ES.

Ak pomôcka obsahuje ako neoddeliteľnú 
súčasť látku, ktorá, keď sa použije oddelene, 
sa môže považovať za liečivo v zmysle 
definície vyjadrenej v článku 1 smernice 
Rady 2001/83/ES, a ktorá je schopná 
pôsobiť na organizmus vedľajším účinkom 
popri hlavnom účinku zdravotníckej 
pomôcky, musí sa bezpečnosť, kvalita a 
užitočnosť tejto látky overovať s ohľadom 
na stanovený účel pomôcky a analogicky s 
metódami uvedenými v smernici Rady 
2001/83/ES.

V prípade látky,
— ktorej už bolo udelené oprávnenie na 
uvedenie na trh Spoločenstva ako lieku v 
súlade s nariadením Rady (EHS) č. 
2309/93 (*) alebo s nariadením (ES) č. 
726/2004; alebo
— ktorá spadá do rozsahu pôsobnosti 



AM\628089SK.doc PE 376.778v01-00 47/56 AM\

SK

prílohy k nariadeniu (ES) č. 726/2004;
alebo 
— ktorá je derivátom ľudskej krvi, 
notifikovaný orgán, po overení užitočnosti 
tejto látky ako súčasti zdravotníckej 
pomôcky a s ohľadom na stanovený účel 
pomôcky, požiada Európsku agentúru na 
hodnotenie liekov (EMEA) o vedecké 
stanovisko ku kvalite a bezpečnosti látky. 
EMEA pri vydávaní svojho stanoviska 
zohľadní výrobný proces a údaje týkajúce sa 
inkorporovania látky do pomôcky.

7.4.2 V prípade látok uvedených v prvom 
odseku notifikovaný orgán, po overení 
užitočnosti tejto látky ako súčasti 
zdravotníckej pomôcky a s ohľadom na 
stanovený účel pomôcky, požiada o vedecké 
stanovisko ku kvalite a bezpečnosti látky a o 
profile klinických prínosov/rizík 
inkorporovania látky do pomôcky. Pri 
vydaní tohto vedeckého stanoviska sa 
zohľadní výrobný proces a údaje týkajúce sa 
inkorporovania látky do pomôcky.

V prípade ostatných látok notifikovaný 
orgán po overení užitočnosti tejto látky ako 
súčasti zdravotníckej pomôcky a s ohľadom 
na stanovený účel pomôcky, požiada 
o vedecké stanovisko ku kvalite 
a bezpečnosti látky jeden z príslušných 
orgánov poverených členskými štátmi 
v súlade so smernicou 2001/83/ES. 
Dotknutý príslušný orgán pri vydávaní 
svojho stanoviska zohľadní výrobný proces 
a údaje týkajúce sa inkorporovania látky do 
pomôcky.

7.4.3 Aby notifikovaný orgán získal vedecké 
stanovisko uvedené v druhom odseku, 
obráti sa na jeden z príslušných orgánov 
poverených členskými štátmi v súlade so 
smernicou 2001/83/ES.

Tento príslušný orgán v súlade s 
ustanoveniami nariadenia (ES) č. 726/2004 
(*) poskytne notifikovanému orgánu 
vedecké stanovisko alebo prostredníctvom 
svojich výborov odkáže notifikovaný orgán 
na Európsku agentúru pre lieky (EMEA), 
ktorá poskytne vedecké stanovisko.

7.4.4 Ak pomôcka obsahuje ako 
neoddeliteľnú súčasť derivát ľudskej krvi, 
notifikovaný orgán, po overení užitočnosti 
tejto látky ako súčasti zdravotníckej 
pomôcky a s ohľadom na stanovený účel 
pomôcky, požiada EMEA o vedecké 
stanovisko ku kvalite a bezpečnosti látky a 
o profile klinických prínosov/rizík 
inkorporovania látky do pomôcky. EMEA 
pri vydávaní svojho vedeckého stanoviska 
zohľadní výrobný proces a údaje týkajúce 
sa inkorporovania látky do pomôcky.

Ak v pomocnej látke inkorporovanej do 
zdravotníckej pomôcky nastanú zmeny, 
predovšetkým v súvislosti s výrobným 
procesom, musia sa zhodnotiť analogicky s 
postupmi hodnotenia zmien liekov 

7.4.5 Ak v pomocnej látke inkorporovanej 
do zdravotníckej pomôcky nastanú zmeny, 
predovšetkým v súvislosti s výrobným 
procesom, musia sa zhodnotiť analogicky s 
postupmi hodnotenia zmien liekov 
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uvedenými v nariadeniach Komisie (ES) č. 
1084/2003 (**) a (ES) č. 1085/2003 (***).

uvedenými v nariadeniach Komisie (ES) č. 
1084/2003 (**) a (ES) č. 1085/2003 (***).

Notifikovaný orgán je informovaný 
o zmenách a poradí sa s príslušným orgánom 
pre lieky (t. j. s orgánom zúčastneným na 
úvodných konzultáciách), aby sa potvrdilo, 
že sa zachovala kvalita a bezpečnosť 
pomocnej látky, a aby sa zabezpečilo, že 
zmeny nebudú mať žiadne negatívne účinky 
na zavedený profil prínosov/rizík po pridaní 
látky do zdravotníckej pomôcky.

Notifikovaný orgán je informovaný 
o zmenách a poradí sa s príslušným orgánom 
pre lieky (t. j. s orgánom zúčastneným na 
úvodných konzultáciách), aby sa potvrdilo, 
že sa zachovala kvalita a bezpečnosť 
pomocnej látky, a aby sa zabezpečilo, že 
zmeny nebudú mať žiadne negatívne účinky 
na zavedený profil prínosov/rizík po pridaní 
látky do zdravotníckej pomôcky.
Ak má príslušný orgán pre lieky (t. j. orgán, 
ktorý sa zúčastnil úvodných konzultácií) 
informácie o pomocnej látke, ktoré by 
mohli ovplyvniť zavedený profil 
prínosov/rizík pridania látky do 
zdravotníckej pomôcky, poskytne 
notifikovanému orgánu aktualizované 
vedecké stanovisko. Notifikovaný orgán 
zohľadní aktualizované vedecké stanovisko 
pri prehodnotení výsledku postupu 
posudzovania zhody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
PRÍLOHA II BOD 1 BOD C)

Príloha I oddiel 7.4a (smernica 93/42/EHS)

7.4a. Ak pomôcka obsahuje ako 
neoddeliteľnú súčasť výrobok, ktorý, keď sa 
použije oddelene, sa môže považovať za 
produkt tkanivového inžinierstva v zmysle 
[článku 2 ods. 2 nariadenia o pokrokových 
liečebných postupoch, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004] 
a ktorý je schopný pôsobiť na organizmus 
vedľajším účinkom popri hlavnom účinku 
zdravotníckej pomôcky, musí sa bezpečnosť, 
kvalita a užitočnosť tohto výrobku overovať 
analogicky s metódami uvedenými 
v nariadení ES č. […] [o pokrokových 
liečebných postupoch, ktorým sa mení 

7.4a. Ak pomôcka obsahuje ako 
neoddeliteľnú súčasť výrobok, ktorý, keď sa 
použije oddelene, sa môže považovať za 
zdravotnícky produkt na pokrokové liečebné 
postupy v zmysle [článku 2 ods. 2 nariadenia 
o pokrokových liečebných postupoch, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
726/2004] a ktorý je schopný pôsobiť na 
organizmus vedľajším účinkom popri 
hlavnom účinku zdravotníckej pomôcky, 
musí sa bezpečnosť, kvalita a užitočnosť 
tohto výrobku overovať analogicky s 
metódami uvedenými v prílohe I oddiel IV, 
bod 5 smernice 2001/83/ES a nariadení ES 
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a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004]. č. […] [o pokrokových liečebných 
postupoch, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 726/2004].

Notifikovaný orgán, po overení užitočnosti 
tohto výrobku ako súčasti zdravotníckej 
pomôcky a s ohľadom na stanovený účel 
pomôcky, požiada o vedecké stanovisko ku 
kvalite a bezpečnosti [Výbor pre pokrokové 
liečebné postupy]. Pri vydávaní svojho 
stanoviska [Výbor pre pokrokové liečebné 
postupy] zohľadní výrobný proces a údaje 
týkajúce sa inkorporovania výrobku do 
pomôcky.

Notifikovaný orgán, po overení užitočnosti 
tohto výrobku ako súčasti zdravotníckej 
pomôcky a s ohľadom na bezpečnosť, 
kvalitu a stanovený účel pomôcky, požiada 
EMEA o vedecké stanovisko ku kvalite 
a bezpečnosti. 

Or. de

Odôvodnenie

Súčasný systém, ktorý umožňuje notifikovaným orgánom požiadať ktorýkoľvek príslušný 
vnútroštátny orgán o stanovisko, by sa mal zachovať. Zabezpečilo by sa tak včasné 
a nákladovo efektívne posudzovanie bezpečnosti a kvality predmetnej látky. Hodnotenie 
užitočnosti látky ako súčasti zdravotníckej pomôcky by malo zostať úlohou hodnotiaceho 
orgánu zodpovedného za celkové posúdenie pomôcky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
PRÍLOHA II BOD 1 BOD C A) (nový)

Príloha I oddiel 7.5 (smernica 93/42/EHS)

ca) oddiel 7.5 sa nahrádza takto: 
„Pomôcky sa musia koncipovať a vyrábať 
takým spôsobom, aby sa na najmenšiu 
mieru zmenšilo riziko vyplývajúce z látok 
uvoľnených z pomôcky.  Pomôcky nesmú 
obsahovať látky klasifikované ako 
karcinogénne, mutagénne alebo 
reprotoxické látky kategórie 1 a 2 podľa 
prílohy I smernice 67/548/EHS, ak existujú 
alternatívne pomôcky bez takýchto látok.“

Or. en
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Odôvodnenie

Zákony EÚ už zakazujú používanie karcinogénnych, mutagénnych a reprotoxických látok 
(látky CMR) v látkach a prípravkoch, ktoré sú určené na použitie širokej verejnosti 
a v kozmetike.  Používanie niektorých ftalátov, ktoré sú reprotoxické, sa už zakázalo 
vo všetkých hračkách. Vystavenie takýmto ftalátom v zdravotníckych pomôckach však môže 
byť oveľa vyššie. Pacienti sú zraniteľnou skupinou, ktorá by nemala byť nadbytočne vystavená 
látkam CMR. Treba objasniť, že zdravotnícke pomôcky, ktoré obsahujú látky CMR, nespĺňajú 
základné požiadavky, ak existujú bezpečnejšie pomôcky bez obsahu látok CMR. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
PRÍLOHA II BOD 1 BOD C A) (nový)

Príloha I oddiel 7.5 (smernica 93/42/EHS)

ca) oddiel 7.5 sa nahrádza takto:
„Pomôcky sa musia koncipovať a vyrábať 
takým spôsobom, aby sa na najmenšiu 
mieru zmenšilo riziko vyplývajúce z látok 
uvoľnených z pomôcky.  Pomôcky pre 
vysoko rizikové skupiny, ako sú 
novorodenci, tehotné ženy a pacienti, 
ktorým vykonávajú hemodialýzu alebo ktorí 
dostávajú opakované transfúzie krvných 
produktov, nesmú obsahovať látky, ktoré 
sú klasifikované ako karcinogénne, 
mutagénne alebo reprotoxické látky 
kategórie 1 a 2, ak existujú bezpečnejšie 
alternatívy.“

Or. en

Odôvodnenie

Používanie látok CMR v mnohých výrobkoch, ako sú hračky a kozmetika, je odôvodnene 
zakázané. Je to silný argument, na základe ktorého by sa ich použitie malo zakázať aj 
v zdravotníckych pomôckach, a to aspoň v prípade ohrozených skupín obyvateľstva, 
ak existuje bezpečnejšia alternatíva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
PRÍLOHA II BOD 1 BOD D A) (nový)
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Príloha I oddiel 9.4. (nový) (smernica 93/42/EHS)

da) Vkladá sa nasledujúci oddiel 9.4:
9.4 Koncepcia a zostrojenie častí pomôcky 
musí zabrániť vzniku chýb, ku ktorým by 
mohlo dôjsť pri montáži alebo opakovanej 
montáži takýchto častí a ktoré by mohli 
predstavovať riziko. Rovnaké informácie sa 
musia poskytnúť pre pohyblivé časti 
a/alebo ich puzdro, ak je informácia o 
smere pohybu potrebná na odstránenie 
rizika.
V prípade potreby sa musia v návode uviesť 
ďalšie informácie o tomto riziku. Ak môže 
byť chybné spojenie zdrojom rizika, 
nesprávne spojenie sa musí znemožniť v 
koncepcii alebo, ak to nie je možné, v 
informáciách o častiach, ktoré sa majú 
spojiť, a prípadne o spôsobe spojenia.

Or. de

Odôvodnenie

Zdravotnícke pomôcky na udržiavanie života musia spĺňať aj základné konštrukčné zásady, 
ktoré sú explicitne uvedené v smernici o strojových zariadeniach. Vzhľadom na negatívne 
skúsenosti z praxe je potrebné uviesť tieto zásady v tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
PRÍLOHA II BOD 1 BOD E

Príloha I oddiel 12.1a (smernica 93/42/EHS)

12.1a Pre pomôcky, ktoré obsahujú softvér 
alebo ktoré sú sami osebe zdravotníckym 
softvérom, sa softvér musí schvaľovať podľa 
stupňa rozvoja s ohľadom na zásady rozvoja 
životnosti, riadenia rizík, schvaľovania 
a overovania.

12.1a Pre pomôcky, ktoré obsahujú softvér 
alebo ktoré sú samy osebe zdravotníckym 
softvérom, sa softvér musí schvaľovať podľa 
stupňa rozvoja s ohľadom na zásady rozvoja 
životnosti, riadenia rizík, schvaľovania 
a overovania. Schvaľovanie by malo vždy 
vychádzať z príslušnej klasifikácie rizík 
danej zdravotníckej pomôcky.

Or. en
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Odôvodnenie

So zreteľom na zásady schvaľovania by sa malo brať do úvahy existujúce skutočné riziko. 
Požiadavky na softvér pre robotickú pomôcu v neurochirurgii sú určite veľmi odlišné od 
požiadaviek na softvér pre UV lampu na tvrdenie živice vo výplniach zubov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Umberto Guidoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
PRÍLOHA II BOD 1 BOD E

Príloha I oddiel 12.1a. (smernica 93/42/EHS)

12.1a. Pre pomôcky, ktoré obsahujú softvér 
alebo ktoré sú sami osebe zdravotníckym 
softvérom, sa softvér musí schvaľovať podľa 
stupňa rozvoja s ohľadom na zásady rozvoja 
životnosti, riadenia rizík, schvaľovania 
a overovania.

12.1a. Pre pomôcky, ktoré obsahujú softvér 
alebo ktoré sú samy osebe zdravotníckym 
softvérom, sa softvér musí schvaľovať podľa 
stupňa rozvoja s ohľadom na zásady rozvoja 
životnosti, riadenia rizík, schvaľovania 
a overovania. Náklady na schvaľovanie a 
rozsah schvaľovania by mali vychádzať z 
príslušnej klasifikácie rizík.

Or. it

Odôvodnenie

Koncepcia schvaľovania je nejasná a spôsobila celú vlnu nepotrebných meraní a prieskumov. 
V súvislosti so schvaľovaním malých sterilizačných zariadení a pomôcok na sterilizáciu 
vysokou teplotou treba uviesť, že viacerí poskytovatelia služieb podali žiadosti (vrátane 
finančných žiadostí), ktoré sú neprimerané v porovnaní so schvaľovacími postupmi. Môže sa 
odôvodnene očakávať, že koncepcia schvaľovania bude viesť k neprimeranému nárastu 
nákladov bez toho, žeby priniesla nejaké konkrétne zvýšenie bezpečnosti pacientov. Náklady 
na schvaľovanie a rozsah schvaľovania by mali vychádzať z existujúceho skutočného rizika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
PRÍLOHA II BOD 1 BOD G) BOD II A) (nový)

Príloha I, oddiel 13.3. bod f) (smernica 93/42/EHS)

(iia) písmeno f) sa nahrádza takto:

„f) podľa potreby upresňujúci údaj o tom, 
že pomôcka je určená na jedno použitie, ak 
je určená len na jedno použitie u jedného 
pacienta;“
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Or. es

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť spojenie „na jedno použitie“, lebo jeho výklad nie je rovnaký u všetkých 
výrobcov a notifikovaných orgánov. Dokonca aj v harmonizovaných pravidlách o symboloch 
bol navrhnutý výklad, ktorý je v rozpore s vyššie vedeným výkladom, ako napríklad použitie 
pomôcky označenej ako pomôcka „na jedno použitie“ v tíme počas jednej zmeny, keď sa tím 
stará o viacerých pacientov; pri nasledujúcej zmene sa tím nahradí. Tento výklad napokon 
nebol prijatý. Nedostatočné objasnenie tohto pojmu môže viesť k nesprávnemu používaniu 
pomôcok, v dôsledku ktorého hrozí pacientom riziko infekcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mojca Drčar Murko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
PRÍLOHA II BOD 1 BOD G) BOD II A) (nový)

Príloha I oddiel 13.3. bod f) (smernica 93/42/EHS)

(iia) bod (f) sa nahrádza takto:

„f) podľa potreby údaj o tom, že 
zodpovednosť výrobcu je obmedzená len na 
jedno použitie, pričom tento údaj nevylúči 
recykláciu pomôcky v súlade so schváleným 
postupom;“

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnosti je presný význam pojmu „jedno použitie zdravotníckych pomôcok“ nejasný. 
Podľa platnej smernice musí označenie zdravotníckej pomôcky výrobcom podľa potreby 
obsahovať údaj o tom, či je pomôcka určená len na jedno použitie (príloha II, 13.3 f)).  
Z dôvodu terminologickej nejasnosti však niektoré členské štáty považujú pojem „jedno 
použitie“ za totožný s pojmom „nedá sa recyklovať“. Tie členské štáty, v ktorých je povolené 
kontrolovaná recyklácia, však uznávajú, že otázka recyklovateľnosti závisí len od 
objektívnych kritérií, pričom sa uplatňujú prísne normy kvality a bezpečnosti. Označenie „na 
jedno použitie“ by preto malo byť chápané ako obmedzenie zodpovednosti výrobcu na prvé 
použitie pomôcky, nie ako údaj o možnosti recyklovať ju.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
PRÍLOHA II BOD 1 BOD G) BOD II A) (nový)

Príloha I oddiel 13.3. bod f) (smernica 93/42/EHS)
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(iia) písmeno f) sa nahrádza takto: 
„f) podľa potreby údaj o tom, že 
zodpovednosť výrobcu je obmedzení na 
jediné použitie pomôcky. Tento údaj 
nevylučuje recykláciu pomôcky v súlade so 
schváleným postupom.“

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné ukončiť nejednoznačnosť, ktorá v súčasnosti panuje v súsislosti s uvedením 
označenia „na jedno použitie“. Aby sa zabránilo tomu, že by sa tento pojem mohol vykladať 
ako vylúčenie recyklácie, je potrebné objasniť, že sa vzťahuje len na zodpovednosť výrobcu, 
ale pritom umožňuje recykláciu podľa schváleného postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
PRÍLOHA II BOD 1 BOD H) BOD -I) (nový)

Príloha I oddiel 13.6. bod i) (smernica 93/42/EHS)

(-i) písmeno i) sa nahrádza takto:
„i) dátum poslednej revízie návodu na 
použitie;“

Or. xm

Odôvodnenie

Toto ustanovenie sa nachádza v smernici 98/79/EHS o zdravotníckych pomôckach na 
diagnostiku in vitro a je veľmi dôležité, pretože návody na použitie sa často menia kvôli 
zavádzaniu nových verzií. Používateľom to umožní zistiť, či majú upravenú verziu alebo nie. 
Ešte dôležitejšie je to v prípade, keď návod môže byť dodaný elektronicky. Upravené verzie 
často obsahujú zlepšenia vychádzajúce zo skúseností získaných pri používaní pomôcky, ktoré 
slúžia na predchádzanie negatívnym udalostiam alebo nevhodnému použitiu. Táto informácia 
je preto dôležitá z hľadiska bezpečnosti pomôcky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
PRÍLOHA II BOD 1 BOD I A) (nový)

Príloha I oddiel 15 (nový) (smernica 93/42/EHS)
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Vkladá sa tento článok 15:
15. Pri posudzovaní kombinovaného 
výrobku  musí zodpovedná agentúra alebo 
vnútroštátny orgán vypracovať stanovisko 
v lehote 210 pracovných dní. 

Or. xm

Odôvodnenie

Na vypracovanie stanoviska sa musí stanoviť lehota, aby sa výrobcovia v rozumnom čase 
dozvedeli, či budú alebo nebudú môcť uviesť svoje pomôcky na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
PRÍLOHA II BOD 9 BOD C) BOD VII)

Príloha IX kapitola III oddiel 4.4 (smernica 93/42/EHS)

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

(vii) Odsek 4.4 sa nahrádza takto:

„4.4 Pravidlo 16
Pomôcky špecificky určené na 
zaznamenávanie röntgenodiagnostického 
zobrazenia sa zaraďujú do triedy IIa. 
Poznámka: týka sa to predovšetkým 
nahrávacích médií, ako sú detektory 
röntgentových lúčov, a nie médií, ktoré sa 
používajú na následnú reprodukciu alebo 
uchovanie.“

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto doplnenia je zabrániť prehnane širokému uplatňovaniu reštriktívnych 
požiadaviek. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
PRÍLOHA II BOD 10
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Príloha X oddiel 1.1. pod-oddiely 1.1.1., 1.1.2. a 1.1.3. (smernica 93/42/EHS)

1.1.1. buď na kritickom hodnotení 
v súčasnosti dostupnej súvisiacej vedeckej 
literatúry zaoberajúcej sa bezpečnosťou, 
výkonnosťou, charakteristickými 
vlastnosťami koncepcie a účelom určenia 
pomôcky, kde:

1.1.1. buď na kritickom hodnotení 
v súčasnosti dostupnej súvisiacej vedeckej 
literatúry zaoberajúcej sa bezpečnosťou, 
výkonnosťou, charakteristickými 
vlastnosťami koncepcie a účelom určenia 
pomôcky, kde:

— je uvedený dôkaz o rovnocennosti 
pomôcky s pomôckou, ktorej sa údaje 
týkajú, a

— je uvedený dôkaz o rovnocennosti 
funkcií, indikácií, pomeru prínosu/rizika a 
očakávanej terapeutickej účinnosti 
pomôcky s pomôckou, ktorej sa údaje 
týkajú, a

— údaje primerane vyjadrujú 
dodržiavanie príslušných základných 
požiadaviek;

— údaje primerane vyjadrujú 
dodržiavanie príslušných základných 
požiadaviek;

1.1.2. alebo na kritickom hodnotení 
výsledkov všetkých vykonaných klinických 
skúšok;

1.1.2. alebo na kritickom hodnotení 
výsledkov všetkých vykonaných klinických 
skúšok;

1.1.3 alebo na kritickom hodnotení
kombinovaných klinických údajov podľa 
1.1.1 a 1.1.2 .

1.1.3 alebo na kritickom hodnotení 
kombinovaných klinických údajov podľa 
1.1.1 a 1.1.2 a výsledkov biofizykálnych 
alebo modelovacích výskumov, ktorých 
spoľahlivosť bola vopred dokázaná.

Or. fr

Odôvodnenie

1. V pododdiele 1.1.1 treba bližšie vymedziť, ktoré kritériá dôležité pre klinické skúšky sú 
zahrnuté v rovnocennosti.
2. V pododdiele 1.1.3: Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožňuje, aby sa vykonával 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 k článku 2 (uvedené vyššie). Tieto nové technológie, ktoré 
väčšinou súvisia s virtuálnou realitou, môžu byť veľkým prínosom. Ich výhodou je, že môžu 
predpokladať všetky možné scenáre, a teda môžu predpovedať, aké účinky zdravotníckej 
pomôcky je možné očakávať.


