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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 41
UVODNA IZJAVA 2 A (novo)

(2a) V zvezi s ponovno predelavo mora 
Komisija nadalje razmisliti in opraviti širše 
posvetovanje, da bo lahko preučila, kakšne 
so možnosti za pripravo ustrezne 
zakonodaje, ki bo zagotavljala visoko raven 
varnosti bolnikov.

Or. en

Obrazložitev

Predelovalna industrija je v zadnjih letih razvila potrjene in nadzorovane postopke, ki znatno 
zmanjšujejo stroške v zdravstvenem sektorju in obseg nevarnih bolnišničnih odpadkov. 
Vseeno pa zaradi trenutnega pomanjkanja predpisov na ravni EU ne pride do zmanjšanja 
tveganj, ki jih predstavlja pravno neurejena ponovna predelava medicinskih pripomočkov. To 
pomanjkanje prav tako preprečuje vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev za storitve 
ponovne predelave. Komisija bi morala zato pripraviti predlog, ki bo temeljil na natančni 
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oceni trenutnih praks in njihovih dejanskih stroškov ter na nacionalnih predpisih in tržnih 
raziskavah. S tem bi morala biti zagotovljena varnost bolnikov in homogeni tržni standardi v 
sektorju zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 42
UVODNA IZJAVA 2 A (novo)

(2a) V zvezi s ponovno predelavo mora 
Komisija nadalje razmisliti in opraviti širše 
posvetovanje, da bo lahko preučila, kakšne 
so možnosti za pripravo ustrezne 
zakonodaje, ki bo zagotavljala visoko raven 
varnosti bolnikov.

Or. en

Obrazložitev

Tehnike za ponovno predelavo medicinskih pripomočkov so se v zadnjih letih razvijale, 
njihova uporaba pa je postala bolj razširjena. Vendar ta dejavnost ni urejena na ravni EU, 
nacionalni predpisi pa se med seboj zelo razlikujejo. Evropska komisija bi morala zato 
oblikovati predlog, ki bo temeljil na natančni oceni trenutnih praks in njihovih dejanskih 
stroškov ter na nacionalnih predpisih in tržnih raziskavah. To bi moralo potem tvoriti osnovo 
za bodočo zakonodajo za zagotovitev najvišje stopnje varnosti bolnikov v EU in homogenih 
tržnih standardov v sektorju zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 43
UVODNA IZJAVA 2 A (novo)

(2a) Ponovna predelava je zadeva, 
povezana z javnim zdravjem, in Komisija 
mora za preučitev možnosti za pripravo 
ustreznih ukrepov, ki bodo zagotavljali 
visoko raven varstva bolnikov, čimprej 
nadaljevati z razmislekom in opraviti širše 
posvetovanje.

Or. en

Obrazložitev

Tehnike za ponovno predelavo medicinskih pripomočkov so se v zadnjih letih razvijale, 
njihova uporaba pa je postala bolj razširjena Vendar ta dejavnost ni urejena na ravni EU, 
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nacionalni predpisi pa se med seboj zelo razlikujejo. V nekaterih državah članicah se izvaja 
nenadzorovana ponovna predelava brez obveznih standardov kakovosti, kar varnost bolnikov 
izpostavlja velikim tveganjem.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Françoise Grossetête in Véronique Mathieu

Predlog spremembe 44
UVODNA IZJAVA 13

(13) Za ustrezno in učinkovito delovanje 
Direktive 93/42/EGS v zvezi z ureditvenimi 
nasveti glede vprašanj razvrščanja na 
nacionalni ravni, zlasti vprašanja, ali je 
izdelek opredeljen kot medicinski 
pripomoček ali ne, je v interesu 
nacionalnega tržnega nadzora ter zdravja in 
varstva ljudi vzpostavitev postopka za 
odločanje, ali je izdelek opredeljen kot 
medicinski pripomoček ali ne.

(13) Za ustrezno in učinkovito delovanje 
Direktive 93/42/EGS v zvezi z ureditvenimi 
nasveti glede vprašanj razvrščanja na 
nacionalni ravni, zlasti vprašanja, ali je 
izdelek opredeljen kot medicinski 
pripomoček ali ne, je v interesu 
nacionalnega tržnega nadzora ter zdravja in 
varstva ljudi vzpostavitev postopka za 
odločanje, ali je izdelek opredeljen kot 
medicinski pripomoček ali ne. Zaradi večje 
pravne varnosti morajo takšne odločitve 
zadevati le posamezne izdelke, ki pa lahko 
spadajo med generične izdelke. Poleg tega 
morajo zadevati države članice in 
proizvajalce. Eden ključnih elementov za 
opredelitev medicinskega pripomočka je 
namen uporabe, ki ga določi proizvajalec. 
Preden se sprejme odločitev o opredelitvi 
posameznega izdelka, je primerno, da se za 
predlog vpraša tudi proizvajalca v skladu z 
njegovo pravico do mnenja.

Or. fr

Obrazložitev

Mnogo kategorij izdelkov zajema širok nabor izdelkov, ki pa nimajo vedno enakih značilnosti 
ali niso predvideni za enako uporabo. Odločitve se morajo zato vedno nanašati na posamezne 
izdelke, razen ko gre za izdelke v istovrstnih kategorijah z enakimi opredelitvami in namenom 
uporabe. Poleg tega je predvideni namen uporabe, ki ga določi proizvajalec, sestavni del 
opredelitve medicinskega pripomočka, zato mora imeti proizvajalec pomembno vlogo pri 
postopkih odločanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 45
UVODNA IZJAVA 14



PE 376.778v01-00 4/51 AM\628089SL.doc

SL

(14) Za zagotavljanje, da imajo organi, če 
proizvajalec nima registrirane poslovne 
enote v Skupnosti, eno samo osebo, ki jo je 
pooblastil proizvajalec, na katero se lahko 
obrnejo pri zadevah glede skladnosti 
pripomočkov z Direktivo, je treba za takšne 
proizvajalce uvesti obveznost imenovanja 
pooblaščenega predstavnika za vse razrede 
pripomočkov.

(14) Za zagotavljanje, da imajo organi, če 
proizvajalec nima registrirane poslovne 
enote v Skupnosti, eno samo osebo, ki jo je 
pooblastil proizvajalec, na katero se lahko 
obrnejo pri zadevah glede skladnosti 
pripomočkov z Direktivo, je treba za takšne 
proizvajalce uvesti obveznost imenovanja 
pooblaščenega predstavnika za vse razrede 
pripomočkov. Treba je poudariti, da se za 
vsak medicinski pripomoček, uvožen v 
Evropsko unijo, mora spoštovati določbe te 
direktive.  

Or. fr

Obrazložitev

Iz varnostnih razlogov se mora za vsak izdelek, uvožen v Skupnost, spoštovati predpise, ki 
veljajo v Evropski uniji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 46
UVODNA IZJAVA 15 A (novo)

(15a) Znanstveni odbor za toksičnost, 
ekotoksičnost in okolje je v svojem mnenju 
z dne 9. januarja 2002 o oceni tveganja 
bis(2-etilheksil) ftalata (DEHP) za zdravje 
ljudi podprl potrebo po ukrepih za 
zmanjšanje tveganja glede izpostavljenosti 
DEHP v medicinski opremi. DEHP je v 
Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS razvrščen 
med snovi, strupene za razmnoževanje, iz 
skupine 2. Za nadaljnje zagotavljanje 
javnega zdravja in varnosti je treba v 
medicinskih pripomočkih prepovedati 
uporabo snovi, ki so razvrščene kot 
karcinogene, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje, razen če ni na voljo 
nobenih alternativnih pripomočkov brez 
takšnih snovi.

Or. en

Obrazložitev

Skrajni čas je že, da EU stori nekaj glede mnenja enega svojih znanstvenih odborov za 
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potrebo po sprejetju ukrepov za zmanjšanje tveganja pred DEHP v medicinskih pripomočkih. 
DHEP spada med karcinogene in mutagene snovi ter snovi, ki so strupene za razmnoževanje 
(snovi CMR). Možno je, da se v medicinskih pripomočkih uporabljajo še kakšne snovi CMR. 
Uporaba snovi CMR je v pravu EU že prepovedana v snoveh in pripravkih za javno uporabo 
ter v kozmetiki. Poleg tega so za uporabo v vseh igračah prepovedani določeni ftalati, ki so 
stupeni za razmnoževanje.  Snovi CMR se ne bi smele uporabljati v medicinskih pripomočkih, 
če so na voljo varneši pripomočki.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 47
UVODNA IZJAVA 18

(18) Ker imajopobude oblik za varstvo 
bolnikov vedno večjo vlogo v politiki 
javnega zdravja, je treba izrecno določiti 
potrebo po upoštevanju ergonomske oblike v 
bistvenih zahtevah. Razen tega sta v 
bistvenih zahtevah nadalje poudarjena 
stopnja usposobljenosti in znanje 
uporabnika, kot v primeru uporabnika laika.

(18) Ker imajo pobude oblik za varstvo 
bolnikov vedno večjo vlogo v politiki 
javnega zdravja, je treba izrecno določiti 
potrebo po upoštevanju ergonomske oblike v 
bistvenih zahtevah. Razen tega sta v 
bistvenih zahtevah nadalje poudarjena 
stopnja usposobljenosti in znanje 
uporabnika, kot v primeru uporabnika laika.
Proizvajalec izdelka mora posebno 
pozornost posvetiti posledicam zlorabe 
izdelka in njegovim škodljivim učinkom na 
človeški organizem.

Or. pl

Obrazložitev

Predlog spremembe poudarja pomen zdravja uporabnikov in njihove varnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská

Predlog spremembe 48
UVODNA IZJAVA 18 A (novo)

(18a) Kar zadeva predelavo, mora Komisija 
nadalje razmisliti in opraviti širše 
posvetovanje, da bo lahko preučila, kakšne 
so možnosti razvoja ustrezne zakonodaje, ki 
bo zagotavljala visoko raven varnosti 
bolnikov.

Or. en
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Obrazložitev

Ponovna predelava medicinskih pripomočkov na ravni EU ni urejena. V nekaterih državah 
članicah se izvaja nenadzorovana ponovna predelava brez obveznih standardov kakovosti, 
kar varnost bolnikov izpostavlja velikim tveganjem. V državah članicah, ki so prilagodile 
predpise, da bi podprle nadzorovano ponovno predelavo, je predelovalna industrija razvila 
dobro nadzorovane in potrjene postopke. Zaradi trenutnega pomanjkanja predpisov na ravni 
EU ne pride do zmanjšanja tveganj, ki jih predstavlja pravno neurejena ponovna predelava, 
hkrati pa je onemogočeno tudi to, da bi vse države članice uživale koristi, ki jih prinaša 
pravno urejena in potrjena ponovna predelava.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 49
UVODNA IZJAVA 21

(21) Glede na naraščajoče izvajanje 
načrtovanja in izdelave pripomočkov s strani 
tretjih oseb v imenu proizvajalca, je 
pomembno, da proizvajalec dokaže, da 
izvaja ustrezne preglede tretjih oseb za 
nadaljnje zagotavljanje učinkovitega 
delovanja sistema kakovosti.

(21) Glede na naraščajoče izvajanje 
načrtovanja in izdelave pripomočkov s strani 
tretjih oseb v imenu proizvajalca, je 
pomembno, da proizvajalec dokaže, da 
izvaja ustrezne preglede tretjih oseb za 
nadaljnje zagotavljanje učinkovitega 
delovanja sistema kakovosti. Pristojni 
organi lahko tudi odločijo, da bodo sami 
neposredno izvedli pregled.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi zagotavljanja najvišje možne stopnje varnosti morajo imeti organi možnost izvajanja 
pregledov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 50
UVODNA IZJAVA 21 A (novo)

(21a) Pravila za predelavo medicinskih 
pripomočkov se med državami članicami 
zelo razlikujejo. Komisija mora preučiti 
vpliv, ki ga imajo različna pravila na 
zaščito bolnikov in stroškovno učinkovitost. 
Kjer je potrebno, mora Komisija predlagati 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Or. de
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Obrazložitev

V odborih, ki so podali mnenja, so bili sprejeti številni predlogi sprememb o vprašanju 
predelave. Prav tako so problem večkrat izpostavili člani Odbora za okolje, javno zdravje in 
varnost hrane. Vlagatelj predloga spremembe meni, da je pred uvedbo kakršne koli 
zakonodaje treba opraviti podrobno analizo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 51
UVODNA IZJAVA 23 A (novo)

(23a) V luči Sklepa 2006/512/ES o 
komitologiji, ki uvaja regulativni postopek s 
pregledom za splošne ukrepe, namenjene 
spreminjanju nebistvenih elementov 
osnovnega instrumenta, sprejetega s 
postopkom soodločanja, je treba ustrezno 
spremeniti Direktivo 90/385/EGS in 
Direktivo 93/43/EGS. Regulativni postopek 
z pregledom mora veljati za sprejetje 
predlogov sprememb k prilogam Direktive 
93/43/EGS, sklepov v zvezi z razvrščanjem 
medicinskih pripomočkov in sklepov v zvezi 
z umaknitvijo medicinskih pripomočkov 
vsaditev iz prometa oziroma prepovedjo ali 
omejevanjem njihovega dajanja v promet.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da bi besedilo uskladili z določbami iz novega 
"komitološkega" sklepa in zlasti da bi navadni postopek "regulativnega odbora" zamenjali s 
postopkom "regulativnega odbora z nadzorom", saj so zadevni ukrepi ukrepi splošnega 
obsega, namenjeni spreminjanju nebistvenih elementov osnutka zakonodaje. Našteti so 
ukrepi, ki bi jih moral zajemati novi postopek.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 52
UVODNA IZJAVA 24 A (novo)

(24a) Glede na razvoj na področju ponovne 
predelave medicinskih pripomočkov bo 
Komisija opravila širše posvetovanje, da bo 
lahko preučila, kakšne so možnosti razvoja 
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ustrezne zakonodaje Skupnosti glede 
ponovne predelave medicinskih 
pripomočkov, ki bo zagotavljala visoko 
raven varnosti bolnikov. 

Or. en

Obrazložitev

Ponovna predelava se je v zadnjih leti razvijala, vendar na ravni EU za to področje ni 
nobenih predpisov. To bi lahko privedlo do nenadzorovane ponovne predelave in potencialno 
velikih tveganj za bolnike. Takšnim tveganjem bi se dalo izogniti s predpisi glede ponovne 
predelave na ravni EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jules Maaten

Predlog spremembe 53
ČLEN 1, TOČKA 1, TOČKA (A), TOČKA (I)

Člen 1, odstavek 2, točka (a) (Direktiva 90/385/EGS)

„(a) ‚medicinski pripomoček‘ je vsak 
instrument, aparatura, naprava, programska 
oprema, material ali drug predmet, ki se 
uporablja samostojno ali v kombinaciji, 
vključno s programsko opremo, potrebno za 
njegovo pravilno uporabo, ki ga je 
proizvajalec predvidel za uporabo na ljudeh 
z namenom:

„(a) ‚medicinski pripomoček‘ je vsak 
instrument, aparatura, naprava, programska 
oprema, material ali drug predmet, ki se 
uporablja samostojno ali v kombinaciji, 
vključno s programsko opremo, potrebno za 
njegovo pravilno uporabo, ki ga je 
proizvajalec predvidel za uporabo na ljudeh 
z namenom:

- diagnoze, preprečevanja, spremljanja, 
zdravljenja ali lajšanja bolezni,

- diagnoze, preprečevanja, spremljanja, 
zdravljenja ali lajšanja bolezni,

- diagnoze, spremljanja, zdravljenja, lajšanja 
poškodb ali okvar ali nadomestila zanje,

- diagnoze, spremljanja, zdravljenja, lajšanja 
poškodb ali okvar ali nadomestila zanje,

- preiskovanja, nadomeščanja ali 
spreminjanja anatomije ali fiziološkega 
procesa,

- preiskovanja, nadomeščanja ali 
spreminjanja anatomije ali fiziološkega 
procesa,

- nadzorovanja zanositve, - nadzorovanja zanositve,

- in katerega glavno načrtovano delovanje v 
človeškem telesu ali na človeško telo se ne 
doseže na farmakološki, imunološki ali 
presnovni način, ampak mu lahko ti načini 
pri njegovem delovanju pomagajo;“

in ki

– ne doseže glavnega načrtovanega 
delovanja v človeškem telesu ali na 
človeško telo na farmakološki, imunološki 
ali presnovni način, ampak mu lahko ti 
načini pri njegovem delovanju pomagajo;
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– pri javnosti ne ustvarja, zaradi oblike 
izdelka ali načina, kako ga proizvajalec 
predstavi ali ponudi na trgu, splošnega 
vtisa, da ima izdelek zdravilne lastnosti, 
namenjene zdravljenju ali preprečevanju 
bolezni pri ljudeh.“

Or. nl

Obrazložitev

Natančnejša opredelitev v direktivi o ,pripomočkih‘ bo preprečila opisovanje ali potrjevanje 
zdravil kot medicinskih pripomočkov, z namenom da bi se izognili strogim postopkom 
odobritev in varnostnim ukrepom, povezanim z zdravili. Tako se bomo aktivno borili proti 
možnosti, da bi proizvajalci svoje izdelke predstavljali kot medicinske pripomočke in 
istočasno hoteli izkoriščati dojemanje teh izdelkov kot enakovrednih zdravilom, kar bi 
spodbujalo nelojalno konkurenco.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 54
ČLEN 1, TOČKA 1, TOČKA (A), TOČKA (I)

Člen 1, odstavek 2, točka (a) (Direktiva 90/385/EGS)

„(a) ‚medicinski pripomoček‘ je vsak 
instrument, aparatura, naprava, programska 
oprema, material ali drug predmet, ki se 
uporablja samostojno ali v kombinaciji, 
vključno s programsko opremo, potrebno za 
njegovo pravilno uporabo, ki ga je 
proizvajalec predvidel za uporabo na ljudeh 
z namenom:
- diagnoze, preprečevanja, spremljanja, 
zdravljenja ali lajšanja bolezni,
- diagnoze, spremljanja, zdravljenja, lajšanja 
poškodb ali okvar ali nadomestila zanje,
- preiskovanja, nadomeščanja ali 
spreminjanja anatomije ali fiziološkega 
procesa,

- nadzorovanja zanositve,
in katerega glavno načrtovano delovanje v 
človeškem telesu ali na človeško telo se ne 
doseže na farmakološki, imunološki ali 
presnovni način, ampak mu lahko ti načini 
pri njegovem delovanju pomagajo;“

„(a) ‚medicinski pripomoček‘ je vsak 
instrument, aparatura, naprava, programska 
oprema, material ali drug predmet, ki se 
uporablja samostojno ali v kombinaciji, 
vključno s programsko opremo, potrebno za 
njegovo pravilno uporabo, ki ga je 
proizvajalec predvidel za uporabo na ljudeh 
z namenom:
- diagnoze, preprečevanja, spremljanja, 
zdravljenja ali lajšanja bolezni,
- diagnoze, spremljanja, zdravljenja, lajšanja 
poškodb ali okvar ali nadomestila zanje,
- preiskovanja, nadomeščanja ali 
spreminjanja anatomije ali fiziološkega 
procesa,

- nadzorovanja zanositve,
in katerega glavno načrtovano delovanje v 
človeškem telesu ali na človeško telo se ne 
doseže na farmakološki, imunološki ali 
presnovni način, ampak mu lahko ti načini 
pri njegovem delovanju pomagajo;“
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Medicinski pripomoček je lahko tudi 
pripravek (pripomoček, izdelek), katerega 
terapevtsko, profilaktično, pomožno 
delovanje ali uporaba za nego telesa 
izvirajo iz fizikalno-kemijskih lastnosti in 
ne iz določenega farmakološkega učinka. 
Farmacevtski pripravek, ki se razvrsti v 
medicinske pripomočke, lahko vsebuje 
farmakološko aktivne snovi, če so v 
državah članicah odobrene za uporabo, če 
niso uvrščene v register močnih ali 
narkotičnih snovi in če njihova prisotnost v 
pripomočku ne povzroča sistemskih 
učinkov. Dovoljena vsebnost farmakološko 
aktivnih snovi v medicinskem pripomočku 
mora biti nižja od njihovega minimalnega 
učinkovitega odmerka (ki ima farmakološki 
učinek), kot je določeno v nacionalnih 
farmakopejah ali enakovrednih virih 
oziroma določbah. 

Or. pl

Obrazložitev

S predlogom spremembe se lahko jasno opredelijo izdelki, ki do danes še niso bili opredeljeni, 
ki se razvrščajo v različne skupine in se uporabljajo za različne namene.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 55
ČLEN 1, TOČKA 1, TOČKA (A), TOČKA (I)

Člen 1, odstavek 2, točka (a), uvodni del (Direktiva 90/385/EGS)

(a) ‚medicinski pripomoček‘ je vsak 
instrument, aparatura, naprava, programska 
oprema, material ali drug predmet, ki se 
uporablja samostojno ali v kombinaciji, 
vključno s programsko opremo, potrebno za 
njegovo pravilno uporabo, ki ga je 
proizvajalec predvidel za uporabo na ljudeh 
z namenom: 

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. es

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 56
ČLEN 1, TOČKA 1, TOČKA (D)

Člen 1, odstavek 4 b (Direktiva 90/385/EGS)

4b. Če pripomoček, kot sestavni del, vsebuje 
snov, ki lahko velja, če se uporablja ločeno, 
za izdelek iz človeških tkiv v smislu [člena 
2(2) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta(**) [o naprednih 
terapijah in spremembi Uredbe (ES) št 
726/2004]] in ki ima verjetno ob tem 
medicinskem pripomočku na telo dopolnilni 
učinek, se mora ta pripomoček oceniti in 
odobriti v skladu s to direktivo.

4b. Če pripomoček, kot sestavni del, vsebuje 
snov, ki lahko velja, če se uporablja ločeno, 
za zdravilo za napredno zdravljenje v 
smislu [člena 2(2) Uredbe (ES) št. […] 
Evropskega parlamenta in Sveta(**) [o 
naprednih terapijah in spremembi Uredbe 
(ES) št. 726/2004]] in katerega celični ali 
tkivni del vsebuje le tkiva ali celice, ki niso 
sposobna živeti, ter ki ima verjetno ob tem 
medicinskem pripomočku na telo dopolnilni 
učinek, se mora ta pripomoček oceniti in 
odobriti v skladu s to direktivo.

Ob vsakršnem dvomu o dopolnilni naravi 
snovi, mora njeno razvrstitev pojasniti 
znanstveno priporočilo, opisano v členu 18 
Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta (**) [o naprednih 
terapijah in spremembi Uredbe (ES) št. 
726/2004].
Ne glede na izid tega znanstvenega 
priporočila mora etične vidike, vezane na 
snov, vedno ovrednotiti EMEA.

Or. de

Obrazložitev

Pojasniti je treba opredelitev tistih kombiniranih zdravil, ki spadajo na področje uporabe 
Direktive 93/42/EGS in Direktive 90/385/EGS, da bo združljiva s pristopom iz poročila 
Mikolášik o zdravilih za napredno zdravljenje. 

Kombinirana zdravila lahko, poleg izdelkov iz tkiv, ki se že testirajo za na primer žilne 
opornice in kolčne proteze, vključujejo tudi izdelke za gensko zdravljenje in za celično 
zdravljenje. Potrebno bi jih bilo vključiti v direktivo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 57
ČLEN 1, TOČKA 1, TOČKA (D)

Člen 1, odstavek 4 b (Direktiva 90/385/EGS)



PE 376.778v01-00 12/51 AM\628089SL.doc

SL

4b. Če pripomoček, kot sestavni del, vsebuje 
snov, ki lahko velja, če se uporablja ločeno, 
za izdelek iz človeških tkiv v smislu [člena 
2(2) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta(**) [o naprednih 
terapijah in spremembi Uredbe (ES) št 
726/2004]] in ki ima verjetno ob tem 
medicinskem pripomočku na telo 
dopolnilni učinek, se mora ta pripomoček 
oceniti in odobriti v skladu s to direktivo.

4b. Če pripomoček, kot sestavni del, vsebuje 
snov, ki lahko velja, če se uporablja ločeno, 
za izdelek iz človeških tkiv v smislu [člena 
2(2) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta(**) [o naprednih 
terapijah in spremembi Uredbe (ES) št 
726/2004]], se mora ta pripomoček oceniti 
in odobriti v skladu s to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Izdelki, ki veljajo za izdelke iz človeških tkiv, vsebujejo dele tkiv ali celic, ki bodo nadomestile, 
popravile ali obnovile človeško tkivo. Ti izdelki so torej zelo občutljivi, vzajemno delujejo z 
živimi celicami in bi jih morala urejati farmacevtska zakonodaja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 58
ČLEN 1, TOČKA 2, TOČKA (A A) (novo)

Člen 6, odstavek 2 a (Direktiva 90/385/EGS)

(aa) Doda se odstavek 2a: 
"2a. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5a in 7 Sklepa 
1999/468/ES, kot je bil spremenjen s 
Sklepom 2006/512/ES."

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da bi besedilo uskladili z določbami iz novega 
"komitološkega" sklepa in zlasti da bi vključili postopek "regulativnega odbora z nadzorom", 
ker so nekateri zadevni ukrepi ukrepi splošnega obsega, namenjeni spreminjanju nebistvenih 
elementov osnutka zakonodaje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 59
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 10 a, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo) (Direktiva 90/385/EGS)
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Države članice lahko zahtevajo informacije 
o vseh podatkih, ki omogočajo 
prepoznavanje izdelkov, ter o njihovem 
označevanju in navodilih za uporabo, 
kadar se taki izdelki dajo v uporabo na 
njihovem ozemlju.

Or. es

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da se doda ta drugi pododstavek, ki organom omogoča nadzor trga pri 
izdelkih, danih v uporabo na njihovem ozemlju, pa tudi da se ohrani skladnost z Direktivo 
93/42/EGS, kjer je ta odstavek vključen za izdelke, ki spadajo v razred IIb in III, t.j. izdelke, ki 
predstavljajo visoko potencialno tveganje. Ker so vsi aktivni vsadki pripomočki, ki 
predstavljajo enako stopnjo tveganja, ni potrebe za bolj natančno opredelitev pripomočkov, 
na katere se nanaša ta določba.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 60
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 10 a, odstavek 2, pododstavek 2 (Direktiva 90/385/EGS)

Za pripomočke iz odstavka 1 pooblaščeni 
zastopnik pristojne organe v državi članici, v 
kateri ima registrirano poslovno enoto, 
obvesti o naslovu registrirane poslovne 
enote in kategoriji zadevnih pripomočkov.

Za pripomočke iz odstavka 1 pooblaščeni 
zastopnik pristojne organe v državi članici, v 
kateri ima registrirano poslovno enoto, 
obvesti o naslovu registrirane poslovne 
enote in kategoriji zadevnih pripomočkov.
Za vsak medicinski pripomoček, uvožen v 
Evropsko unijo, se mora spoštovati določbe 
te direktive.  

Or. fr

Obrazložitev

Iz varnostnih razlogov se mora za vsak izdelek, uvožen v Skupnost, spoštovati predpise, ki 
veljajo v Evropski uniji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 61
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 10 c (Direktiva 90/385/EGS)

Če država članica v zvezi z danim izdelkom Če država članica v zvezi z danim izdelkom 
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ali skupino izdelkov meni, da bi bilo treba za 
zagotovitev varovanja zdravja in varnosti 
in/ali za zagotovitev, da se spoštujejo 
zahteve javnega zdravja, take izdelke 
umakniti s trga ali prepovedati ali omejiti 
dajanje takih izdelkov na trg in njihovo 
dajanje v uporabo, lahko sprejme vse 
upravičene prehodne ukrepe. 

Država članica potem obvesti Komisijo in 
vse druge države članice o prehodnih 
ukrepih ter navede razloge za svojo 
odločitev. 

Komisija se, kadar je mogoče, posvetuje z 
vpletenimi stranmi in državami članicami. 

ali skupino izdelkov meni, da bi bilo treba za 
zagotovitev varovanja zdravja in varnosti 
in/ali za zagotovitev, da se spoštujejo 
zahteve javnega zdravja, take izdelke 
umakniti s trga ali prepovedati ali omejiti 
dajanje takih izdelkov na trg in njihovo 
dajanje v uporabo, lahko sprejme vse 
upravičene prehodne ukrepe. 

Država članica potem obvesti Komisijo in 
vse druge države članice o prehodnih 
ukrepih ter navede razloge za svojo 
odločitev. 

Komisija se, kadar je mogoče, posvetuje z 
vpletenimi stranmi in državami članicami in 
jim posreduje svoje mnenje.

Če so nacionalni ukrepi upravičeni, 
sprejme Komisija potrebne ukrepe na ravni 
Skupnosti v skladu s postopkom iz člena 
6(2). Če nacionalni ukrepi niso upravičeni, 
obvesti Komisija vse države članice in 
zadevne vpletene strani.“

Or. pl

Obrazložitev

Komisija mora tesno sodelovati z državami članicami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 62
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 10 c, odstavek 4 (Direktiva 90/385/EGS)

Če so nacionalni ukrepi upravičeni, sprejme 
Komisija potrebne ukrepe na ravni 
Skupnosti v skladu s postopkom iz člena 
6(2). Če nacionalni ukrepi niso upravičeni, 
obvesti Komisija vse države članice in 
zadevne vpletene strani.

Če so nacionalni ukrepi upravičeni, sprejme 
Komisija potrebne ukrepe na ravni 
Skupnosti v skladu s postopkom iz člena 
6(2a). Če nacionalni ukrepi niso upravičeni, 
obvesti Komisija vse države članice in 
zadevne vpletene strani.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da bi besedilo uskladili z določbami iz novega 
"komitološkega" sklepa in zlasti da bi vključili postopek "regulativnega odbora z nadzorom", 
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ker so nekateri zadevni ukrepi ukrepi splošnega obsega, namenjeni spreminjanju nebistvenih 
elementov osnutka zakonodaje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 63
ČLEN 2, TOČKA -1 A (novo)

Uvodna izjava 7 (Direktiva 93/42/EGS)

(-1a) Uvodna izjava 7 se nadomesti z:

"Ker je treba bistvene zahteve in druge 
zahteve, določene v prilogah k tej direktivi, 
vključno z vsakim sklicevanjem na 
"zmanjšanje" tveganja ali "zmanjšanje" 
tveganja "na minimum", razumeti in 
uporabljati na takšen način, da se bodo 
upoštevali najboljši izdelki, ki so na voljo, 
tehnologija in praksa na področju 
oblikovanja ter tehnični pomisleki in 
pomisleki glede varčnosti, ki so združljivi z 
visoko ravnjo zaščite zdravja in varnosti."

Or. en

Obrazložitev

Uvodno izjavo je treba posodobiti. Bistvene zahteve morajo ustvariti pobudo za izboljšanje 
oblikovnih rešitev in bi morale zato temeljiti na najboljših oblikovnih rešitvah, ki so na voljo, 
namesto starih oblikovnih rešitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 64
ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (A), TOČKA (I)

Člen 1, odstavek 2, točka (a) (Direktiva 93/42/EGS)

(i) v točki (a) se uvodni stavek nadomesti z: (i) v točki (a) se uvodni stavek nadomesti z: 
„‚medicinski pripomoček‘ pomeni vsak 
instrument, aparat, napravo, programsko 
opremo, material ali drug predmet, ki se 
uporablja sam ali v kombinaciji, vključno s 
programsko opremo, potrebno za njegovo 
pravilno uporabo, ki ga je proizvajalec 
predvidel za uporabo na ljudeh z namenom:“

„‚medicinski pripomoček‘ pomeni vsak 
instrument, aparat, napravo, programsko 
opremo, material ali drug predmet, ki se 
uporablja sam ali v kombinaciji, vključno s 
programsko opremo, potrebno za njegovo 
pravilno uporabo,

- katerega glavno načrtovano delovanje v 
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človeškem telesu ali na človeško telo se ne 
doseže na farmakološki, imunološki ali 
presnovni način, ampak mu lahko ti načini 
pri njegovem delovanju pomagajo;
– ki pri javnosti ne ustvarja, zaradi oblike 
izdelka ali načina, kako ga proizvajalec 
predstavi ali ponudi na trgu, splošnega 
vtisa, da ima izdelek zdravilne lastnosti, 
namenjene zdravljenju ali preprečevanju 
bolezni pri ljudeh;“
in ki ga ki ga je proizvajalec predvidel za 
uporabo na ljudeh z namenom:“

Or. nl

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želimo aktivno boriti proti možnosti, da bi proizvajalci svoje 
izdelke predstavljali kot medicinske pripomočke in tako izkoristili dojemanje teh izdelkov kot 
enakovrednih zdravilom, čeprav jih ni potrebno registrirati kot zdravila po zahtevnejšem 
postopku, s čimer bi se tudi izognili strožjemu preverjanju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 65
ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (A), TOČKA (I)

Člen 1, odstavek 2, točka (a), uvodni stavek (Direktiva 93/42/EGS)

(a) ‚medicinski pripomoček‘ pomeni vsak 
instrument, aparat, napravo, programsko 
opremo, material ali drug predmet, ki se 
uporablja sam ali v kombinaciji, vključno s 
programsko opremo, potrebno za njegovo 
pravilno uporabo, ki ga je proizvajalec 
predvidel za uporabo na ljudeh z namenom:

(a) ‚medicinski pripomoček‘ pomeni vsak 
instrument, aparat, napravo, material ali drug 
predmet, ki se uporablja sam ali v 
kombinaciji, vključno s programsko opremo, 
namenjeno izrecno diagnosticiranju in
potrebno za njegovo pravilno uporabo, ki ga 
je proizvajalec predvidel za uporabo na 
ljudeh z namenom:

Or. de

Obrazložitev

V ta člen je treba vključiti le programsko opremo za diagnostične namene in ne vse 
programske opreme. Vključitev besedne zveze ‚za medicinske namene‘ bi lahko povzročila 
izključitev nekaterih izdelkov iz direktive. To bi povzročilo negotovost med uporabniki in 
pojavila bi se možnost, da se na bolnikih uporabljajo nenadzorovani izdelki.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 66
ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (A), TOČKA (I)

Člen 1, odstavek 2, točka (a), uvodni stavek (Direktiva 93/42/EGS)

(a) ‚medicinski pripomoček‘ je vsak 
instrument, aparatura, naprava, programska 
oprema, material ali drug predmet, ki se 
uporablja samostojno ali v kombinaciji, 
vključno s programsko opremo, potrebno za 
njegovo pravilno uporabo, ki ga je 
proizvajalec predvidel za uporabo na ljudeh 
z namenom:

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. es

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 67
ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (A), TOČKA (I A) (novo)

Člen 1, odstavek 2, točka (a) (Direktiva 93/42/EGS)

(ia) v točko (a) se doda alineja:
"- korekcije vida ali izgleda očesa z 
namestitvijo na oko;"

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 68
ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (A), TOČKA (I A) (novo)

Člen 1, odstavek 2, točka (a) (Direktiva 93/42/EGS)

(ia) drugi odstavek točke (a) se nadomesti 
z:
"in ki:
- ne doseže glavnega načrtovanega 
delovanja v čoveškem telesu ali na človeško 
telo na farmakološki, imunološki ali 
presnovni način, ampak mu lahko ti načini 
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pri njegovem delovanju pomagajo;
- s svojo obliko ali načinom, s katero oz. na 
katerega ga proizvajalec predstavi ali 
umesti na tržišče, ne daje vtisa, da ima 
izdelek zdravilne lastnosti za zdravljenje ali 
preprečevanje bolezni pri ljudeh,"

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti varnost bolnikov.  Razlikovanje med medicinskimi pripomočki in zdravili 
bi moralo biti jasnejše.  Generični izdelki morajo biti razvrščeni v isto kategorijo kot izvirni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 69
ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (A), TOČKA (I A) (novo)

Člen 1, odstavek 2, točka (h a) (novo) (Direktiva 93/42/EGS)

(ia) vstavi se točka (ha):
"(ha) 'ponovna predelava' pomeni obnova 
funkcionalne varnosti uporabljenega 
medicinskega pripomočka. Pravna ali 
fizična oseba in/ali njen pooblaščeni 
zastopnik se v skladu s tem členom se šteje 
za proizvajalca ko ponovno predela 
medicinski pripomoček in ga da v promet.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 21 (a) (novo).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 70
ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (A), TOČKA (II A) (novo)

Člen 1, odstavek 2, točka (k a) (novo) (Direktiva 93/42/EGS)

(iia) doda se točka (ka):
"(ka) 'ponovna predelava' pomeni čiščenje, 
razkuževanje in steriliziranje 
uporabljenega medicinskega pripomočka, 
kar vključuje s tem povezano delo ter 
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testiranje in obnovo funkcionalne in 
higienske varnosti za varno ponovno 
uporabo."

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan z novo uvodno izjavo 2a o ponovni predelavi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 71
ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (A), TOČKA (II A) (novo)

Člen 1, odstavek 2, točka (k a) (novo) (Direktiva 93/42/EGS)

(iia) doda se točka (ka):

"(ka) 'ponovna predelava' pomeni čiščenje, 
razkuževanje in steriliziranje 
uporabljenega medicinskega pripomočka, 
kar vključuje s tem povezano delo ter 
testiranje in obnovo funkcionalne in 
higienske varnosti za varnejšo ponovno 
uporabo."

Or. en

Obrazložitev

Ponovna predelava v zdajšnji različici direktive o medicinskih pripomočkih ni opredeljena. 
To povzroča pravno negotovost, ki bi jo bilo reba rešiti s predlaganim predlogom spremembe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 72
ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (A), TOČKA (II A) (novo)

Člen 1, odstavek 2, točka (k a) (novo) (Direktiva 93/42/EGS)

(iia) doda se točka (ka): 

"(ka) 'ponovna predelava' pomeni čiščenje, 
razkuževanje in steriliziranje 
uporabljenega medicinskega pripomočka, 
ter obnovo in testiranje funkcionalne in 
higienske varnosti za varno ponovno 
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uporabo."

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je oredelitev ponovne predelave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská

Predlog spremembe 73
ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (A), TOČKA (II A) (novo)

Člen 1, odstavek 2, točka (k a) (novo) (Direktiva 93/42/EGS)

(iia) vstavi se točka (ka):

"(ka) 'ponovna predelava' pomeni čiščenje, 
razkuževanje in steriliziranje 
uporabljenega medicinskega pripomočka, 
kar vključuje s tem povezano delo ter 
testiranje in obnovo funkcionalne in 
higienske varnosti za varno ponovno 
uporabo."

Or. en

Obrazložitev

Ponovna predelava v zdajšnji različici direktive o medicinskih pripomočkih ni opredeljena. 
To povzroča pravno negotovost, ki bi jo bilo reba rešiti s predlaganim predlogom spremembe.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Françoise Grossetête in Véronique Mathieu

Predlog spremembe 74
ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (A), TOČKA (II A) (novo)

Člen 1, odstavek 2, točka (l) (novo) (Direktiva 93/42/EGS)

(ii a) Doda se naslednja točka (ka):

"(ka) "biofizični in biomehanski podatki": 
podatki, ki izhajajo iz biofizičnih, 
biomehanskih in simulacijskih del, iz 
modelov, ki so rezultat kliničnih poskusov, 
ali iz vseh znanstvenih del, ki temeljijo na 
dokazanih znanjih ali na tehnologijah, 
katerih ustreznost je dokazana. Te podatke 
se lahko vključi zlasti v podporo kliničnim 
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podatkom iz zgornje točke (k)."

Or. fr

Obrazložitev

Za nekatere kategorije medicinskih pripomočkov sta izoblikovanje protokolov in izpeljava 
kliničnih študij zelo težavna, če že ne nemogoča. Raziskave danes omogočajo, da se 
pomanjkljivosti omilijo z biofizičnimi in simulacijskimi pripomočki ter s pripomočki za 
modeliranje. Ti poskusi omogočajo preverjanje zanesljivosti v predkliničnih fazah in bolj 
ciljno naravnane klinične študije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 75
ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (E)

Člen 1, odstavek 4 b (Direktiva 93/42/EGS)

4b. Če pripomoček, kot sestavni del, vsebuje 
snov, ki lahko velja, če se uporablja ločeno, 
za izdelek iz človeških tkiv v smislu [člena 
2(2) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta(**) [o naprednih 
terapijah in spremembi Uredbe (ES) št 
726/2004]] in ki ima verjetno ob tem 
medicinskem pripomočku na telo 
dopolnilni učinek, se mora ta pripomoček 
oceniti in odobriti v skladu s to direktivo.

4b. Če pripomoček, kot sestavni del, vsebuje 
snov, ki lahko velja, če se uporablja ločeno, 
za izdelek iz človeških tkiv v smislu [člena 
2(2) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta(**) [o naprednih 
terapijah in spremembi Uredbe (ES) št 
726/2004]], se mora ta pripomoček oceniti 
in odobriti v skladu s to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Izdelki, ki veljajo za izdelke iz človeških tkiv, vsebujejo dele tkiv ali celic, ki bodo nadomestile, 
popravile ali obnovile človeško tkivo. Ti izdelki so torej zelo občutljivi, vzajemno delujejo z 
živimi celicami in bi jih morala urejati farmacevtska zakonodaja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 76
ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (E)

Člen 1, odstavek 4 b (Direktiva 93/42/EGS)

4b. Če pripomoček, kot sestavni del, vsebuje 
snov, ki lahko velja, če se uporablja ločeno, 
za izdelek iz človeških tkiv v smislu [člena 
2(2) Uredbe (ES) št. […] Evropskega 

4b. Če pripomoček, kot sestavni del, vsebuje 
snov, ki lahko velja, če se uporablja ločeno, 
za zdravilo za napredno zdravljenje v 
smislu [člena 2(2) Uredbe (ES) št. […] 
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parlamenta in Sveta(**) [o naprednih 
terapijah in spremembi Uredbe (ES) št 
726/2004]] in ki ima verjetno ob tem 
medicinskem pripomočku na telo dopolnilni 
učinek, se mora ta pripomoček oceniti in 
odobriti v skladu s to direktivo.

Evropskega parlamenta in Sveta(**) [o 
naprednih terapijah in spremembi Uredbe 
(ES) št. 726/2004]] in katerega celični ali 
tkivni del vsebuje le tkiva ali celice, ki niso 
sposobna živeti, ter ki ima verjetno ob tem 
medicinskem pripomočku na telo dopolnilni 
učinek, se mora ta pripomoček oceniti in 
odobriti v skladu s to direktivo.

Ob vsakršnem dvomu o dopolnilni naravi 
snovi, mora njeno razvrstitev pojasniti 
znanstveno priporočilo, opisano v členu 18 
Uredbe (ES) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta (**) [o naprednih 
terapijah in spremembi Uredbe (ES) št. 
726/2004].
Ne glede na izid tega znanstvenega 
priporočila mora etične vidike, vezane na 
snov, vedno ovrednotiti EMEA.

Or. de

Obrazložitev

Pojasniti je treba opredelitev tistih kombiniranih zdravil, ki spadajo na področje uporabe 
Direktive 93/42/EGS in Direktive 90/385/EGS, da bo združljiva s pristopom iz poročila 
Mikolášik o zdravilih za napredno zdravljenje. 

Kombinirana zdravila lahko, poleg izdelkov iz tkiv, ki se že testirajo za na primer žilne 
opornice in kolčne proteze, vključujejo tudi izdelke za gensko zdravljenje in za celično 
zdravljenje. Potrebno bi jih bilo vključiti v direktivo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jules Maaten

Predlog spremembe 77
ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (F), TOČKA (I)

Člen 1, odstavek 5, točka (c) (Direktiva 93/42/EGS)

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

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

Or. nl
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Obrazložitev

Natančnejša opredelitev v direktivi o ,pripomočkih‘ bo preprečila opisovanje ali potrjevanje 
zdravil kot medicinskih pripomočkov, z namenom da bi se izognili strogim postopkom 
odobritev in varnostnim ukrepom, povezanim z zdravili. Direktiva o medicinskih pripomočkih 
se ne uporablja, kadar je izdelek skladen z opredelitvijo ‚zdravila‘ iz direktive o zdravilih. Da 
bi opredelili, ali je izdelek zdravilo ali medicinski pripomoček, je torej potrebno v skladu z 
direktivo 2001/83 upoštevati vsako navedeno merilo za zdravilo posamezno, namesto vseh 
skupaj.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 78
ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (F), TOČKA (I)

Člen 1, odstavek 5, točka (c) (Direktiva 93/42/EGS)

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

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

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti varnost bolnikov.  Razlikovanje med medicinskimi pripomočki in zdravili 
bi moralo biti jasnejše.  Generični izdelki morajo biti razvrščeni v isto kategorijo kot izvirni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 79
ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (F), TOČKA (I)

Člen 1, odstavek 5, točka (c) (Direktiva 93/42/EGS)

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

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

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 80
ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (F), TOČKA (I)

Člen 1, odstavek 5, točka (c) (Direktiva 93/42/EGS)

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

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

Or. nl

Obrazložitev

Besedilo v sedanji obliki bi lahko razumeli, kot da zmanjšuje pomen predstavitvenega 
preskusa, pri razvrščanju pa bi se lahko osredotočili le na glavno namensko uporabo izdelka. 
S tem predlogom spremembe bi zagotovili, da uporaba drugega dela opredelitve ‚zdravila‘ ne 
bi bila važnejša kot prvi del te opredelitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 81
ČLEN 2, TOČKA 1, TOČKA (G)

Člen 1, odstavek 6 (Direktiva 93/42/EGS)

(g) Odstavek 6 se črta. (g) Odstavek 6 se nadomesti z:
"6. Če izdelek urejata direktivi Sveta 
93/42/ES in 89/686/ES, se uporabijo 
ustrezne bistvene zahteve obeh direktiv. 
Če je glavni predvideni namen izdelka ta, 
da gre za medicinski pripomoček, v skladu 
z Direktivo 93/42/EGS, se izpolnjujejo 
določbe te direktive, vključno z 
ugotavljanjem skladnosti. V primeru 
dvoma se mora proizvajalec posvetovati s 
priglašenim organom ali pristojnim 
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organom.

Or. en

Obrazložitev

Obstaja nekaj artiklov za osebno zaščito, ki bi morali spadati v področje uporabe Direktive 
93/42/EGS. To velja zlasti za artikle, ki so v neposrednem stiku z notranjimi deli telesa, npr. 
rokavice.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 82
ČLEN 2, TOČKA 2

Člen 4, odstavek 2, druga alinea (Direktiva 93/42/EGS)

- pripomočke v razredih IIa, IIb in III mora 
spremljati izjava iz Priloge VIII, ki bo 
posredovana imenovanemu pacientu.

- pripomočke v razredih IIa, IIb in III mora 
spremljati izjava iz Priloge VIII, katere 
kopija bo posredovana imenovanemu 
pacientu ali pacientu, označenemu z 
akronimom ali šifro.

Or. it

Obrazložitev

Izraz "imenovani pacient" je že uporabljen v dosedanji direktivi. Zaradi varstva podatkov in 
zdravniške molčečnosti bi bilo možno pacienta označiti z akronimom ali šifro. Zaradi boljše 
seznanjenosti pacienta pa bi morala originalna izjava ostajati v pacientovi mapi, ki jo hrani 
zobozdravnik, pacient pa dobiti kopijo. Ker pacient ni dolžan hraniti izjave, je taka rešitev 
praktična in primerna ter ne omejuje pravic pacienta.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 83
ČLEN 2, TOČKA 2 A (novo)

Člen 7, odstavek 1 (Direktiva 93/42/EGS)

(2a) Pododstavek 1 člena 7(2) se nadomesti 
z:
"Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 
1999/468/ES, kot je bil spremenjen s 
Sklepom 2006/512/ES, ob upoštevanju 
določb iz člena 8 tega sklepa."

Or. en
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Obrazložitev

Ta tehnični predlog sprememb obstoječe besedilo prilagaja določbam nove komitologije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 84
ČLEN 2, TOČKA 2 A (novo)

Člen 7, odstavek 2 a (novo) (Direktiva 93/42/EGS)

(2a) Členu 7 se doda se odstavek:
"Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5a in 7 Sklepa 
1999/468/ES, kot je bil spremenjen s 
Sklepom 2006/512/ES."

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da bi besedilo uskladili z določbami iz novega 
"komitološkega" sklepa in zlasti da bi vključili postopek "regulativnega odbora z nadzorom", 
ker so nekateri zadevni ukrepi ukrepi splošnega obsega, namenjeni spreminjanju nebistvenih 
elementov osnutka zakonodaje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 85
ČLEN 2, TOČKA 2 A (novo)

Člen 8, odstavek 2, alinea 2a (novo) (Direktiva 93/42/EGS)

(2a) V člen 8(2) se doda alineja:

"- so ukrepi upravičeni, sprejme, ko je to 
potrebno v interesu javnega zdravja, 
ustrezne ukrepe Skupnosti v skladu s 
postopkom iz člena 7(2)."

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na zaščitno klavzulo bi moralo omogočati, da začasni nacionalni ukrepi (v tem 
okviru) obvezno veljajo na celotnem trgu EU. Poleg tega je postopek zaščitne klavzule iz 
člena 8 direktive o medicinskih pripomočkih smiselno uskladiti s postopkom posebnih ukrepov 
za spremljanje zdravja iz člena 14b direktive o medicinskih pripomočkih.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 86
ČLEN 2, TOČKA 3

Člen 9, odstavek 3 (Direktiva 93/42/EGS)

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

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da bi besedilo uskladili z določbami iz novega 
"komitološkega" sklepa in zlasti da bi vključili postopek "regulativnega odbora z nadzorom", 
ker so nekateri zadevni ukrepi ukrepi splošnega obsega, namenjeni spreminjanju nebistvenih 
elementov osnutka zakonodaje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 87
ČLEN 2, TOČKA 3 A (novo)

Člen 10, odstavek 3 (Direktiva 93/42/EGS)

(3a) Odstavek 3 člena 10 se nadomesti z:

"Po izpeljani oceni, po možnosti skupaj s 
proizvajalcem, države članice brez 
poseganja v določbe člena 8 nemudoma 
obvestijo Komisijo in druge države članice 
o zapletih iz odstavka 1, za katere so bili 
uvedeni ali načrtovani ustrezni ukrepi. 
Države članice navedejo točne razloge, 
zaradi katerih razmišljajo o načrtovanih 
ukrepih, ali glede sprejetih ukrepov. 
Države članice zlasti navedejo točne 
razloge, če je to primerno, za odklon od 
načrtovanih ukrepov v sprejetih ukrepih.

Or. en
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Obrazložitev

Ker je postopek opazovanja povezan z obveščanjem o zapletih, je izredno pomembno, da ga 
usklajuje Komisija ter da imajo Komisija in države članice popoln pregled nad trgom EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 88
ČLEN 2, TOČKA 3 B (novo)

Člen 10, odstavek 3 a (novo) (Direktiva 93/42/EGS)

(3b) Členu 10 se doda odstavek:
"3a. Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 7(2) sprejme vse ustrezne ukrepe za 
sprejetje postopkov za izvajanje tega 
člena."

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki zagotavlja, da sistem opazovanja deluje bolj zavezujoče.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 89
ČLEN 2, TOČKA 5, TOČKA (-A) (novo)

Člen 12, odstavek 2, pododstavek 2 a (novo) (Direktiva 93/42/EGS)

(-a) V odstavku 2 se doda pododstavek:
"V primeru omrežnih zdravstvenih IT 
sistemov se člen 12 ne uporablja za 
celoten omrežni sistem. Ugotavljanje 
skladnosti je treba izvesti za vsak 
medicinski pripomoček v omrežju posebej 
in ne za celoten omrežni sistem."

Or. en

Obrazložitev

Izmenjava posameznih delov velikega IT omrežja mora biti možna npr. brez ponovnega 
potrjevanja celotnega omrežja. Posamezne sestavne dele takšnih sistemov je zato treba 
potrditi ločeno.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 90
ČLEN 2, TOČKA 6 A (novo)

Člen 13, odstavek 1 (Direktiva 93/42/EGS)

(6a) Odstavek 1 člena 13 se nadomesti z:
"1. Če država članica meni, da:
(a) izvajanje predpisov o razvrstitvi iz 
Priloge IX zahteva sprejetje sklepa o 
razvrstitvi danega pripomočkae ali 
kategorije pripomočkov;
ali
(b) mora biti dan pripomoček ali družina 
naprav razvrščena v drug razred, z 
odstopanjem od določb Priloge IX;
ali
(c) je treba dognati skladnost pripomočka 
ali družine pripomočkov, z odstopanjem od 
določb iz člena 11, z uporabo zgolj enega 
od danih postopkov, izbranega izmed 
postopkov v členu 11,
poda Komisiji utemeljeno zahtevo in od nje 
zahteva, da sprejme potrebne ukrepe. Te 
ukrepe se sprejme v skladu s postopkom iz 
člena 7(2a)."

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da bi besedilo uskladili z določbami iz novega 
"komitološkega" sklepa in zlasti da bi vključili postopek "regulativnega odbora z nadzorom", 
ker so nekateri sklepi glede razvrstitve ukrepi splošnega obsega, namenjeni spreminjanju
nebistvenih elementov osnutka zakonodaje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 91
ČLEN 2, TOČKA 6 B (novo)

Člen 13, odstavek 1, točka (c a) (novo) (Direktiva 93/42/EGS)

(6b) V člen 13 se vstavi točka (ca):
"(ca) Države članice urejajo prodajo in 
distribucijo vseh kontaktnih leč na vseh 
prodajnih mestih na podlagi časovno 
omejene specifikacije , da bi tako zaščitili 
zdravje in varnost potrošnikov v Evropi, 
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obenem pa obdržali svobodno izbiro, kar 
zadeva odobrene distribucijske točke ali 
prodajna mesta."

Or. en

Obrazložitev

Zaradi široke uporabe kontaktnih leč in tveganja v zvezi z njihovo prodajo in distribucijo brez 
recepta, se ta člen posebej uporablja za vse vrste kontaktnih leč. Zaščita potrošnikov bi 
morala biti zagotovljena s splošnim nadzorom kakovosti leč.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 92
ČLEN 2, TOČKA 7

Člen 14, odstavek 2, pododstavek 1 (Direktiva 93/42/EGS)

2. Če proizvajalec, ki daje pripomočke na 
trg pod lastnim imenom, v državi članici 
nima registrirane poslovne enote, imenuje 
enega pooblaščenega zastopnika. 

2. Če proizvajalec, ki daje pripomoček na 
trg pod lastnim imenom, v državi članici 
nima registrirane poslovne enote, imenuje 
enega pooblaščenega zastopnika v Evropski 
uniji. 

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je pojasnilo, da mora proizvajalec za pripomoček imenovati enega pooblaščenega 
zastopnika, ni pa mu treba imenovati istega pooblaščenega zastopnika za vse svoje 
pripomočke.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 93
ČLEN 2, TOČKA 9

Člen 14 b, odstavek 4 (Direktiva 93/42/EGS)

Če so nacionalni ukrepi upravičeni, sprejme 
Komisija potrebne ukrepe na ravni 
Skupnosti v skladu s postopkom iz člena 
7(2). Če nacionalni ukrepi niso upravičeni, 
obvesti Komisija vse države članice in 
zadevne vpletene strani.

Če so nacionalni ukrepi upravičeni, sprejme 
Komisija potrebne ukrepe na ravni 
Skupnosti v skladu s postopkom iz člena 
7(2a). Če nacionalni ukrepi niso upravičeni, 
obvesti Komisija vse države članice in 
zadevne vpletene strani.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da bi besedilo uskladili z določbami iz novega 
"komitološkega" sklepa in zlasti da bi vključili postopek "regulativnega odbora z nadzorom", 
ker so nekateri zadevni ukrepi ukrepi splošnega obsega, namenjeni spreminjanju nebistvenih 
elementov osnutka zakonodaje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 94
ČLEN 2, TOČKA 10 A (novo)

Člen 15, odstavek 5 (Direktiva 93/42/EGS)

(10a) Člen 15(5) se nadomesti z:
"Klinične preiskave morajo biti izvedene v 
skladu z določbami iz Priloge X. Določbe iz 
priloge X je možno prilagoditi v skladu s 
postopkom iz člena 7(2a)."

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da bi besedilo uskladili z določbami iz novega 
"komitološkega" sklepa in zlasti da bi vključili postopek "regulativnega odbora z nadzorom", 
ker so nekateri zadevni ukrepi ukrepi splošnega obsega, namenjeni spreminjanju nebistvenih 
elementov osnutka zakonodaje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 95
ČLEN 2, TOČKA 13

Člen 20, odstavka 2 in 3 (Direktiva 93/42/EGS)

2. Naslednje informacije se ne štejejo za 
zaupne:
(a) informacije o registraciji oseb, 
odgovornih za dajanje pripomočkov na trg v 
skladu s členom 14;
(b) poročila pristojnih organov o stalnem 
nadzoru v skladu s členom 10(3);
(c) informacije v zvezi z izdanimi,
spremenjenimi, dopolnjenimi, začasno 
preklicanimi, umaknjenimi ali zavrnjenimi 
potrdili.

2. Naslednje informacije se ne štejejo za 
zaupne:
(a) informacije o registraciji oseb, 
odgovornih za dajanje pripomočkov na trg v 
skladu s členom 14;
(b) poročila pristojnih organov o stalnem 
nadzoru v skladu s členom 10(3);
(c) informacije v zvezi z izdanimi, 
spremenjenimi, dopolnjenimi, začasno 
preklicanimi, umaknjenimi ali zavrnjenimi 
potrdili;
(ca) povzetek informacij v zvezi s 
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pripomočki razreda IIb in razreda III.
3. Komisija lahko, v skladu s postopkom iz 
člena 7(2), določi pogoje, pod katerimi so 
lahko javnosti dostopne druge informacije, 
in obveznost, zlasti za pripomočke iz 
razreda IIb in razreda III, da proizvajalci 
pripravijo in dajo na voljo povzetek 
informacij in podatkov v zvezi s 
pripomočkom.

3. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7(2) določi pogoje, pod katerimi so 
lahko javnosti dostopne druge informacije.

Or. en

Obrazložitev

Informacije o pripomočkih razreda IIb in razreda III ne bi smele nikoli veljati za zaupne.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 96
ČLEN 2, TOČKA 14 A (novo)

Člen 21 a (novo) (Direktiva 93/42/EGS)

(14a) Doda se člen 21a:

Člen 21a
Evropski standard za ponovno predelavo
V 24 mesecih od začetka veljave te 
direktive in po posvetovanju z Evropsko 
agencijo za zdravila, Komisija v skladu s 
postopkom iz člena 7 določi natančna 
pravila o evropskem standardu za ponovno 
predelavo.
Ta pravila zagotavljajo znanstveno 
utemeljene tehnične smernice za ponovno 
predelavo  uporabljenih medicinskih 
pripomočkov (za enkratno ali večkratno 
uporabo) in se redno posodabljajo zaradi 
zagotavljanja visoke stopnje zaščite 
bolnikov na podlagi načela previdnosti.
Za države članice, kjer nacionalna 
zakonodaja ne dovoljuje ponovne 
predelave ali uporabe ponovno predelanih 
medicinskih pripomočkov, se določijo 
podrobna pravila za obvezne preglede na 
kraju samem, ki jih izvajajo pristojni 
nacionalni organi. Nacionalni organi 
zaradi pridobitve zanesljivih podatkov o 
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nedovoljeni predelavi spremljajo uporabo 
medicinskih pripomočkov v teh državah 
članicah, npr. z analizo razmerja med 
številom opravljenih zdravljenj ali operacij
in številom prodanih/ponovno 
predelanih/odstranjenih pripomočkov".

Or. en

Obrazložitev

Ponovna predelava uporabljenih medicinskih pripomočkov za enkratno ali večkratno 
uporabo je zelo razširjena v vseh državah članicah EU, tudi tam, kjer ni dovoljena. Ker je 
nestrokovna ponovna predelava zelo nevarna za zdravje bolnikov (bolnišnične okužbe itd.), se 
zakonodajni organ poziva, da zagotovi smernice na področju ponovne predelave medicinskih 
pripomočkov. Države članice se lahko same odločijo o tem, ali bodo dovolile ponovno 
predelavo ali ne, vendar varnost bolnikov zahteva stroge kontrole in nadzor nad ponovno 
predelavo v državah članicah, kjer ta ni dovoljena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 97
ČLEN 4, ODSTAVEK 1, PODODSTAVKA 1 IN 2

1. Države članice sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s to direktivo, najpozneje [12
mesecev po objavi]. Komisiji takoj 
posredujejo besedila navedenih predpisov ter 
primerjalno razpredelnico med navedenim 
predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s to direktivo, najpozneje [24
mesecev po objavi]. Komisiji takoj 
posredujejo besedila navedenih predpisov ter 
primerjalno razpredelnico med navedenim 
predpisi in to direktivo.

Te določbe začnejo uporabljati [12 mesecev 
po prenosu].

Te določbe začnejo uporabljati [24 mesecev 
po prenosu].

Or. pl

Obrazložitev

Daljše obdobje za uvedbo določb bo omogočilo boljše izvajanje direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 98
PRILOGA I, TOČKA 1, TOČKA (-A) (novo)
Priloga I, oddelek 1 (Direktiva 90/385/EGS)

(-a) Oddelek 1 se nadomesti z:
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"1. Pripomočki morajo biti načrtovani in 
izdelani tako, da njihova uporaba v okviru 
predvidenih razmer in pogojev ne ogroža 
kliničnega stanja ali varnosti bolnikov in 
okolja. Ne smejo predstavljati tveganja za 
uporabnike pripomočkov ali ,če je 
primerno, za druge osebe".

Or. en

Obrazložitev

V luči pobude EU o "boljši pravni ureditvi", cilja o vključitvi okoljske zakonodaje v celotno 
zakonodajo skupnosti ter za uskladitev teh direktiv z direktivo EU o zdravilih za uporabo pri 
ljudeh – da se napravi bolj jasno sklicevanje na splošne cilje, ki jih zasleduje REACH in so že 
vključene v te direktive. V primeru manjkajočega usklajevanja zakonodaje REACH in 
pripomočkov, vidikov zdravja, varnosti in okolja ni mogoče uskladiti z vprašanjem o koristi za 
bolnika, kar bi nenadzorovano vplivalo na opravljanje medicinskih storitev in na dostop do 
zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 99
PRILOGA I, TOČKA 1, TOČKA (-A) (novo)
Priloga I, oddelek 3 (Direktiva 90/385/EGS)

(-a) Oddelek 3 se nadomesti z:
"3. Na lastnosti in delovanje iz oddelkov 1 
in 2 ne sme priti do neugodnega učinka v 
takšni meri, da bi bila v roku trajanja 
pripomočka, ki ga je predvidel proizvajalec, 
ogrožena klinično stanje in varnost 
bolnikov ali, če je to primerno, drugih oseb 
ali okolja, povsod kjer je pripomoček 
izpostavljen obremenitvam, ki se lahko 
pojavijo pod normalnimi pogoji uporabe."

Or. en

Obrazložitev

V luči pobude EU o "boljši pravni ureditvi", cilja o vključitvi okoljske zakonodaje v celotno 
zakonodajo skupnosti ter za uskladitev teh direktiv z direktivo EU o zdravilih za uporabo pri 
ljudeh – da se napravi bolj jasno sklicevanje na splošne cilje, ki jih zasleduje REACH in so že 
vključene v te direktive. V primeru manjkajočega usklajevanja zakonodaje REACH in 
pripomočkov, vidikov zdravja, varnosti in okolja ni mogoče uskladiti z vprašanjem o koristi za 
bolnika, kar bi nenadzorovano vplivalo na opravljanje medicinskih storitev in na dostop do 
zdravstvenega varstva.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 100
PRILOGA I, TOČKA 1, TOČKA (A) (novo)

Priloga I, oddelek 9, sedma alinea (Direktiva 90/385/EGS)

Za pripomočke, ki vsebujejo programsko 
opremo ali ki so sami po sebi medicinska 
programska oprema, mora biti programska 
oprema potrjena v skladu s tehničnim 
razvojem, ob upoštevanju načel razvojnega 
življenjskega cikla, obvladovanja tveganja, 
potrjevanja in preverjanja.

Za pripomočke, ki vsebujejo programsko 
opremo ali ki so sami po sebi medicinska 
programska oprema, mora biti programska 
oprema potrjena v skladu s tehničnim 
razvojem, ob upoštevanju načel razvojnega 
življenjskega cikla, obvladovanja tveganja, 
potrjevanja in preverjanja. Koncept 
potrjevanja mora vedno temeljiti na 
ustrezni razvrstitvi zadevnega medicinskega 
pripomočka na podlagi tveganja.

Or. en

Obrazložitev

Glede na načela za potrjevanje bi bilo treba upoštevati dejansko tveganje. Zahteve glede 
programske opreme za robotske naprave v nevrokirurgiji bi bile nedvomno precej drugačne 
od zahtev glede programske opreme za UV luči za strjevanje smole v zobnih plombah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 101
PRILOGA I, TOČKA 1 (A A) (novo)

Priloga I, oddelek 9 a (novo) (Direktiva 90/385/EGS)

(aa) Vstavi se oddelek 9a:
„9a. Napake, ki bi se verjetno pojavljale pri 
vgrajevanju ali ponovnem vgrajevanju 
določenih delov in bi lahko bile vir 
tveganja, morajo biti onemogočene z 
načrtovanjem in izdelavo takšnih delov. 
Enake informacije morajo biti podane o 
gibajočih se delih in njihovih ohišjih, kadar 
mora biti znana smer gibanja, da bi se 
izognili tveganju.
Kadar je potrebno, morajo navodila 
vsebovati dodatne informacije o tem 
tveganju. Kadar je vir tveganja lahko 
napačna povezava, morajo biti nepravilne 
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povezave preprečene z zasnovo ali, če to ne 
uspe, z informiranjem o elementih, ki se 
povezujejo, in, kadar je ustrezno, o načinu 
povezave.“

Or. de

Obrazložitev

Medicinski pripomočki, ki ohranjajo pri življenju, morajo izpolnjevati osnovna načela 
izdelave, kot to izrecno zahteva direktiva o strojih. Glede na negativne izkušnje na tem 
področju, je treba ta načela vključiti v to direktivo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 102
PRILOGA I, TOČKA 1 (B)

Priloga I, oddelek 10 (Direktiva 90/385/EGS)

10. Če pripomoček, kot sestavni del, vsebuje 
snov, ki lahko velja, če se uporablja ločeno, 
za zdravilo iz člena 1 Direktive 2001/83/ES, 
in ki ima verjetno ob tem pripomočku na 
telo dopolnilni učinek, je treba kakovost, 
varnost in uporabnost te snovi preveriti po 
analogiji z metodami iz Direktive 
2001/83/ES. 

10. Če pripomoček, kot sestavni del, vsebuje 
snov, ki lahko velja, če se uporablja ločeno, 
za zdravilo iz člena 1 Direktive 2001/83/ES 
in ki ima verjetno ob tem pripomočku na 
telo dopolnilni učinek, je treba kakovost, 
varnost in uporabnost te snovi preveriti po 
analogiji z ustreznimi metodami iz Priloge I
Direktive 2001/83/ES.

Za snov, ki:
- je že pridobila, kot zdravilo, dovoljenje za 
trženje v Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta 
(EGS) št. 2309/93(*) ali Uredbo (ES) št. 
726/2004; ali 
– spada na področje uporabe Priloge k 
Uredbi (ES) št. 726/2004;
ali
- je derivat človeške krvi;

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

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

Za druge snovi zahteva priglašeni organ, 
potem ko preveri uporabnost snovi kot dela 
medicinskega pripomočka in ob upoštevanju 
predvidenega namena pripomočka, od enega 
od pristojnih organov, ki jih imenujejo 
države članice v skladu z Direktivo 
2001/83/ES, znanstveno mnenje o kakovosti 
in varnosti snovi. Ob izdaji mnenja upošteva 
zadevni pristojni organ postopek izdelave in 
podatke, povezane z vključitvijo snovi v 
pripomoček.

Za snov, ki je derivat človeške krvi, zahteva 
priglašeni organ, potem ko preveri 
uporabnost snovi kot dela medicinskega 
pripomočka in ob upoštevanju predvidenega 
namena pripomočka, od EMEA znanstveno 
mnenje o kakovosti in varnosti snovi. 
Mnenje se pripravi v 210 delovnih dneh. Ob 
izdaji mnenja upošteva EMEA postopek 
izdelave in podatke, povezane z 
uporabnostjo vključitve snovi v 
pripomoček, kot to določa priglašeni organ.

Kadar se pomožna snov, vključena v 
medicinski pripomoček, zlasti v zvezi s 
postopkom izdelave, spremeni, se oceni po 
analogiji s postopki za vrednotenje 
sprememb zdravil iz uredb Komisije (ES) št. 
1084/2003(**) in (ES) št. 1085/2003(***). 
Priglašeni organ je obveščen o spremembi 
in se posvetuje z ustreznim pristojnim 
organom za zdravila (tj. tisti, ki sodeluje pri 
začetnem posvetovanju), zato da se potrdi 
ohranjanje kakovosti in varnosti pomožne 
snovi ter zagotovi, da spremembe nimajo 
negativnega vpliva na razmerje med koristjo 
in tveganjem dodajanja snovi medicinskemu 
pripomočku.

Kadar se pomožna snov, vključena v 
medicinski pripomoček, spremeni, je 
priglašeni organ obveščen o spremembi in 
se posvetuje z ustreznim pristojnim organom 
za zdravila (tj. tisti, ki sodeluje pri začetnem 
posvetovanju), zato da se potrdi ohranjanje 
kakovosti in varnosti pomožne snovi ter 
zagotovi, da spremembe nimajo negativnega 
vpliva na razmerje med koristjo in 
tveganjem dodajanja snovi medicinskemu 
pripomočku.

Or. de

Obrazložitev

Sedanji sistem, ki priglašenim organom omogoča, da se posvetujejo s katerim koli ustreznim 
nacionalnim organom, je treba ohraniti, da se zagotovi pravočasno in stroškovno učinkovito 
preverjanje varnosti in kakovosti zadevne snovi. Uporabnosti snovi ni mogoče oceniti, ne da 
bi najprej preverili njeno kakovost in varnost. Pri končni oceni medicinskega pripomočka 
mora priglašeni organ upoštevati mnenje ustreznega organa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 103
PRILOGA I, TOČKA 1, TOČKA (C)

Priloga I, oddelek 10 a (Direktiva 90/385/EGS)
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10a. Če pripomoček, kot sestavni del, 
vsebuje izdelek, ki lahko velja, če se 
uporablja ločeno, za izdelek iz človeških tkiv
v smislu [člena 2(2) Uredbe o naprednih 
terapijah in spremembi Uredbe (ES) št. 
726/2004], in ki ima verjetno ob tem 
pripomočku na telo dopolnilni učinek, je 
treba kakovost, varnost in uporabnost 
izdelka preveriti po analogiji z metodami iz 
Uredbe (ES) št. […] [o naprednih terapijah 
in spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004].

10a. Če pripomoček, kot sestavni del, 
vsebuje izdelek, ki lahko velja, če se 
uporablja ločeno, za zdravilo za napredno 
zdravljenje v smislu [člena 2(2) Uredbe o 
naprednih terapijah in spremembi Uredbe 
(ES) št. 726/2004], in ki ima verjetno ob tem 
pripomočku na telo dopolnilni učinek, je 
treba kakovost, varnost in uporabnost 
izdelka preveriti po analogiji z metodami iz 
točke 5 dela IV Priloge I k Direktivi 
2001/83/ES in Uredbe (ES) št. […] [o 
naprednih terapijah in spremembi Uredbe 
(ES) št. 726/2004].

Priglašeni organ zahteva, potem ko preveri 
uporabnost izdelka kot dela medicinskega 
pripomočka in ob upoštevanju predvidenega 
namena pripomočka, od [Odbora za 
napredne terapije] znanstveno mnenje o 
kakovosti in varnosti izdelka. Ob izdaji 
mnenja upošteva [Odbor za napredne 
terapije] postopek izdelave in podatke, 
povezane z vključitvijo izdelka v 
pripomoček.

Priglašeni organ zahteva, potem ko preveri 
uporabnost izdelka kot dela medicinskega 
pripomočka in ob upoštevanju varnosti, 
kakovosti in predvidenega namena 
pripomočka, od EMEA znanstveno mnenje 
o kakovosti in varnosti izdelka.

Or. de

Obrazložitev

Kombinirana zdravila lahko, poleg izdelkov iz tkiv, vključujejo tudi izdelke za gensko 
zdravljenje in za celično zdravljenje. 

Priglašeni organ ne more oceniti uporabnosti snovi, ne da bi najprej preveril njeno kakovost 
in varnost. Za podrobno oceno varnosti in kakovosti snovi je odgovorna EMEA. Pri končni 
oceni medicinskega pripomočka mora priglašeni organ upoštevati mnenje agencije EMEA.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 104
PRILOGA II, TOČKA 1, TOČKA (A)

Priloga I, oddelek 1 (Direktiva 93/42/EGS)

1. Pripomočki morajo biti načrtovani in 
izdelani tako, da ob predvidenem namenu 
pod predvidenimi pogoji in, če je primerno, 
na podlagi tehničnega znanja, izkušenj, 
izobraževanja in usposabljanja 
predvidenega uporabnika, ne ogrožajo
kliničnega stanja ali varnosti bolnikov ali 

1. Pripomočki morajo biti načrtovani in 
izdelani tako, da ob predvidenem namenu 
pod predvidenimi pogoji, ob upoštevanju 
zlasti dejstva, ali je pripomoček predviden 
za poklicno uporabo ali ne, ne ogrožajo 
kliničnega stanja ali varnosti bolnikov ali 
varnosti in zdravja uporabnikov ali, če je 
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varnosti in zdravja uporabnikov ali, če je 
primerno, drugih oseb, pod pogojem, da 
vsako morebitno tveganje, povezano z 
njihovo uporabo, predstavlja sprejemljivo 
tveganje v primerjavi s koristjo za bolnika in 
da je združljivo z visoko ravnijo zaščite 
zdravja in varnosti. To vključuje največje 
mogoče zmanjševanje tveganja napak 
uporabnika zaradi ergonomskih značilnosti
pripomočka in okolja predvidenega 
uporabnika.“

primerno, drugih oseb ali okolja, pod 
pogojem, da vsako morebitno tveganje, 
povezano z njihovo uporabo, predstavlja 
sprejemljivo tveganje v primerjavi s koristjo 
za bolnika in da je združljivo z visoko 
ravnijo zaščite zdravja, varnosti in okolja.
Proizvajalec oceni in zmanjša potencialna
tveganja napak uporabnika, ki so lahko 
povezane z ergonomskimi značilnostmi
pripomočka in okolja predvidenega 
uporabnika.

Or. en

Obrazložitev

Za uskladitev teh direktiv z direktivo EU o zdravilih za uporabo pri ljudeh – da se napravi 
bolj jasno sklicevanje na splošne cilje, ki jih zasleduje REACH in so že vključene v te 
direktive. V primeru manjkajočega usklajevanja zakonodaje REACH in pripomočkov, vidikov 
zdravja, varnosti in okolja ni mogoče uskladiti z vprašanjem o koristi za bolnika, kar bi 
nenadzorovano vplivalo na opravljanje medicinskih storitev in na dostop do zdravstvenega 
varstva. 

Sklicevanje na "izobraževanje in strokovno usposabljanje" ter "napake pri uporabi" bi lahko 
povzročilo zmedo in različne razlage. Ključnega pomena je vedeti, ali je izdelek namenjen 
profesionalni uporabi in ali je za izdelek izvedena notranja analiza tveganja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 105
PRILOGA II, TOČKA 1, TOČKA (A A) (novo)

Priloga I, oddelek 6 a (novo) (Direktiva 93/42/EGS)

(aa) Vstavi se oddelek 6a:
"6a. Proizvajalci in/ali pooblaščeni 
zastopniki morajo v zvezi s ponovno 
predelavo svoje izdelke znotraj Evropske 
unije enotno deklarirati.
Pri deklariranju izdelka kot pripomočka za 
enkratno uporabo mora proizvajalec in/ali 
njegov zastopnik dokazati, zakaj se zadevni 
izdelek lahko uporabi le enkrat, ter določi 
značilnosti in tehnične dejavnike, ki so 
jasni pokazatelji tveganja v primeru, da bi 
bil izdelek deklariran kot pripomoček za 
večkratno uporabo. Proizvajalec in/ali 
njegov zastopnik tudi deklarirata, pod 
kakšnimi tehničnimi pogoji bi bil 
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pripomoček lahko zasnovan in proizveden 
kot izdelek za večkratno uporabo.
Pri deklariranju izdelka kot pripomočka za 
večkratno uporabo proizvajalec ali njegov 
zastopnik zagotovita podrobno 
dokumentacijo o možnostih varne ponovne 
predelave pripomočka.

Or. en

Obrazložitev

Razvrščanje uporabe medicinskih pripomočkov, za katerega so trenutno odgovorni 
proizvajalci, ni vedno najbolj razumljivo. Včasih so izdelki zasnovani in dani v promet kot 
izdelki za enkratno uporabo zato, da bi povečali prodajo in dobičke, čeprav bi bila izdelava 
pripomočka za večkratno uporabo ali tehnični razvoj v tej smeri zlahka mogoča. Ekonomski 
pritisk pa lahko bolnišnice ali zdravnike prisili v ponovno uporabo izdelkov za enkratno 
uporabo, pri čemer te nimajo sredstev in znanja za njihovo čiščenje in ustrezno ravnanje z 
njimi. To povzroča resna tveganja bolnišničnih okužb itd. za bolnike, zato se predlaga, da 
mora proizvajalec pri deklariranju izdelka kot pripomočka za enkratno uporabo to utemeljiti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 106
PRILOGA II, TOČKA 1, TOČKA (B)

Priloga I, oddelek 7.4 (Direktiva 93/42/EGS)

7.4. Če pripomoček, kot sestavni del, 
vsebuje snov, ki lahko velja, če se uporablja 
ločeno, za zdravilo iz člena 1 Direktive 
2001/83/ES, in ki ima verjetno ob tem 
pripomočku na telo dopolnilni učinek, je 
treba kakovost, varnost in uporabnost te 
snovi preveriti po analogiji z metodami iz 
Direktive 2001/83/ES.

7.4. Če pripomoček, kot sestavni del, 
vsebuje snov, ki lahko velja, če se uporablja 
ločeno, za zdravilo iz člena 1 Direktive 
2001/83/ES in ki ima verjetno ob tem 
pripomočku na telo dopolnilni učinek, je 
treba kakovost, varnost in uporabnost te 
snovi preveriti po analogiji z ustreznimi 
metodami iz Priloge I Direktive 
2001/83/ES.

Za snov, ki:
- je že pridobila, kot zdravilo, dovoljenje za 
trženje v Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta 
(EGS) št. 2309/93(*) ali Uredbo (ES) št. 
726/2004;
ali
– spada na področje uporabe Priloge k 
Uredbi (ES) št. 726/2004;
ali
- je derivat človeške krvi;
zahteva priglašeni organ, potem ko preveri Priglašeni organ, potem ko preveri 
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uporabnost snovi kot dela medicinskega 
pripomočka in ob upoštevanju predvidenega 
namena pripomočka, od Evropske agencije 
za zdravila (EMEA) znanstveno mnenje o 
kakovosti in varnosti snovi. Ob izdaji 
mnenja upošteva EMEA postopek izdelave 
in podatke, povezane z vključitvijo snovi v 
pripomoček.

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

Za druge snovi zahteva priglašeni organ, 
potem ko preveri uporabnost snovi kot dela 
medicinskega pripomočka in ob upoštevanju 
predvidenega namena pripomočka, od enega 
od pristojnih organov, ki jih imenujejo 
države članice v skladu z Direktivo 
2001/83/ES, znanstveno mnenje o kakovosti 
in varnosti snovi. Ob izdaji mnenja upošteva 
zadevni pristojni organ postopek izdelave in 
podatke, povezane z vključitvijo snovi v 
pripomoček.

Za snov, ki je derivat človeške krvi, zahteva 
priglašeni organ, potem ko preveri 
uporabnost snovi kot dela medicinskega 
pripomočka in ob upoštevanju predvidenega 
namena pripomočka, od EMEA znanstveno 
mnenje o kakovosti in varnosti snovi. Ob 
izdaji mnenja upošteva EMEA postopek 
izdelave in podatke, povezane z 
uporabnostjo vključitve snovi v 
pripomoček, kot to določa priglašeni organ.

Kadar se pomožna snov, vključena v 
medicinski pripomoček, zlasti v zvezi s 
postopkom izdelave, spremeni, se oceni po 
analogiji s postopki za vrednotenje 
sprememb zdravil iz uredb Komisije (ES) št. 
1084/2003(**) in (ES) št. 1085/2003(***). 
Priglašeni organ je obveščen o spremembi 
in se posvetuje z ustreznim pristojnim 
organom za zdravila (tj. tisti, ki sodeluje pri 
začetnem posvetovanju), zato da se potrdi 
ohranjanje kakovosti in varnosti pomožne 
snovi ter zagotovi, da spremembe nimajo 
negativnega vpliva na razmerje med koristjo 
in tveganjem dodajanja snovi medicinskemu 
pripomočku.

Kadar se pomožna snov, vključena v 
medicinski pripomoček, spremeni, je 
priglašeni organ obveščen o spremembi in 
se posvetuje z ustreznim pristojnim organom 
za zdravila (tj. tisti, ki sodeluje pri začetnem 
posvetovanju), zato da se potrdi ohranjanje 
kakovosti in varnosti pomožne snovi ter 
zagotovi, da spremembe nimajo negativnega 
vpliva na razmerje med koristjo in 
tveganjem dodajanja snovi medicinskemu 
pripomočku.

Or. de

Obrazložitev

Sedanji sistem, ki priglašenim organom omogoča, da se posvetujejo s katerim koli ustreznim 
nacionalnim organom, je treba ohraniti, da se zagotovi pravočasno in stroškovno učinkovito 
preverjanje varnosti in kakovosti zadevne snovi. Naloga oceniti uporabnost snovi, ki je del 
medicinskega pripomočka, ostaja v rokah organa za ocenjevanje, odgovornega za celovito 
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oceno pripomočka. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 107
PRILOGA II, TOČKA 1, TOČKA (B)

Priloga I, oddelek 7.4 (Direktiva 93/42/EGS)

7.4. Če pripomoček, kot sestavni del, 
vsebuje snov, ki lahko velja, če se uporablja 
ločeno, za zdravilo iz člena 1 Direktive 
2001/83/ES, in ki ima verjetno ob tem 
pripomočku na telo dopolnilni učinek, je 
treba kakovost, varnost in uporabnost te 
snovi preveriti po analogiji z metodami iz 
Direktive 2001/83/ES.

Če pripomoček, kot sestavni del, vsebuje 
snov, ki lahko velja, če se uporablja ločeno, 
za zdravilo iz člena 1 Direktive 2001/83/ES, 
in ki ima verjetno ob tem pripomočku na 
telo dopolnilni učinek, je treba kakovost, 
varnost in uporabnost te snovi ob 
upoštevanju predvidenega namena 
pripomočka preveriti po analogiji z 
ustreznimi metodami iz Direktive 
2001/83/ES.

Za snov, ki:
– je že pridobila, kot zdravilo, dovoljenje za 
trženje v Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta 
(EGS) št. 2309/93(*) ali Uredbo (ES) št. 
726/2004;
ali
– spada na področje uporabe Priloge k 
Uredbi (ES) št. 726/2004;
ali
– je derivat človeške krvi;
zahteva priglašeni organ, potem ko preveri 
uporabnost snovi kot dela medicinskega 
pripomočka in ob upoštevanju predvidenega 
namena pripomočka, od Evropske agencije 
za zdravila (EMEA) znanstveno mnenje o 
kakovosti in varnosti snovi. Ob izdaji 
mnenja upošteva EMEA postopek izdelave 
in podatke, povezane z vključitvijo snovi v 
pripomoček.

7.4.2 Za snovi iz prvega odstavka zahteva 
priglašeni organ, potem ko preveri 
uporabnost snovi kot dela medicinskega 
pripomočka in ob upoštevanju predvidenega 
namena pripomočka, znanstveno mnenje o 
kakovosti in varnosti snovi in o razmerju 
med klinično koristjo in tveganjem 
vključitve te snovi v pripomoček. To 
znanstveno mnenje se izda ob upoštevanju 
postopka izdelave in podatkov, povezanih z 
vključitvijo snovi v pripomoček..

Za druge snovi zahteva priglašeni organ, 
potem ko preveri uporabnost snovi kot dela 
medicinskega pripomočka in ob 
upoštevanju predvidenega namena 
pripomočka, od enega od pristojnih 
organov, ki jih imenujejo države članice v 

7.4.3 Za pridobitev znanstvenega mnenja iz 
drugega odstavka se priglašeni organ obrne 
na enega od pristojnih organov, ki jih 
imenujejo države članice v skladu z 
Direktivo 2001/83/ES.
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skladu z Direktivo 2001/83/ES, znanstveno 
mnenje o kakovosti in varnosti snovi. Ob 
izdaji mnenja upošteva zadevni pristojni 
organ postopek izdelave in podatke, 
povezane z vključitvijo snovi v pripomoček.

Ta pristojni organ v skladu z določbami iz 
Uredbe (ES) št. 726/2004 (*) priglašenemu 
organu poda znanstveno mnenje ali pa 
priglašeni organ napoti na Evropsko 
agencijo za zdravila (EMEA), pri kateri 
prek njenih odborov pridobi znanstveno 
mnenje.
7.4.4 Če pripomoček, kot sestavni del, 
vsebuje derivat človeške krvi zahteva 
priglašeni organ, potem ko preveri 
uporabnost snovi kot dela medicinskega 
pripomočka in ob upoštevanju 
predvidenega namena pripomočka, 
znanstveno mnenje od EMEA o kakovosti 
in varnosti snovi in o razmerju med 
klinično koristjo in tveganjem vključitve te 
snovi v pripomoček. Ob izdaji mnenja 
upošteva EMEA postopek izdelave in 
podatke, povezane z vključitvijo snovi v 
pripomoček.

Kadar se pomožna snov, vključena v 
medicinski pripomoček, zlasti v zvezi s 
postopkom izdelave, spremeni, se oceni po 
analogiji s postopki za vrednotenje 
sprememb zdravil iz uredb Komisije (ES) št. 
1084/2003(**) in (ES) št. 1085/2003(***).

7.4.5 Kadar se pomožna snov, vključena v 
medicinski pripomoček, zlasti v zvezi s 
postopkom izdelave, spremeni, se oceni po 
analogiji s postopki za vrednotenje 
sprememb zdravil iz uredb Komisije (ES) št. 
1084/2003(**) in (ES) št. 1085/2003(***).

Priglašeni organ je obveščen o spremembi in 
se posvetuje z ustreznim pristojnim organom 
za zdravila (tj. tisti, ki sodeluje pri začetnem 
posvetovanju), zato da se potrdi ohranjanje 
kakovosti in varnosti pomožne snovi ter 
zagotovi, da spremembe nimajo negativnega 
vpliva na razmerje med koristjo in 
tveganjem dodajanja snovi medicinskemu 
pripomočku.

Priglašeni organ je obveščen o spremembi in 
se posvetuje z ustreznim pristojnim organom 
za zdravila (tj. tisti, ki sodeluje pri začetnem 
posvetovanju), zato da se potrdi ohranjanje 
kakovosti in varnosti pomožne snovi ter 
zagotovi, da spremembe nimajo negativnega 
vpliva na razmerje med koristjo in 
tveganjem dodajanja snovi medicinskemu 
pripomočku.
Kadar ima ustrezni pristojni organ za 
zdravila (tj. tisti, ki sodeluje pri začetnem 
posvetovanju) podatke o pomožni snovi, ki 
bi lahko imeli učinek na na razmerje med 
koristjo in tveganjem vključitve te snovi v 
medicinski pripomoček, priglašenemu 
organu predloži posodobljeno znanstveno 
mnenje. Priglašeni organ posodobljeno 
znanstveno mnenje upošteva pri ponovni 
preučitvi svoje ocene postopka ocenjevanja 
skladnosti.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 108
PRILOGA II, TOČKA 1, TOČKA (C)

Priloga I, oddelek 7.4 a (Direktiva 93/42/EGS)

7.4a. Če pripomoček, kot sestavni del, 
vsebuje izdelek, ki lahko velja, če se 
uporablja ločeno, za izdelek iz človeških tkiv
v smislu [člena 2(2) Uredbe o naprednih 
terapijah in spremembi Uredbe (ES) št. 
726/2004], in ki ima verjetno ob tem 
pripomočku na telo dopolnilni učinek, je 
treba kakovost, varnost in uporabnost 
izdelka preveriti po analogiji z metodami iz 
Uredbe (ES) št. […] [o naprednih terapijah 
in spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004].

7.4a. Če pripomoček, kot sestavni del, 
vsebuje izdelek, ki lahko velja, če se 
uporablja ločeno, za zdravilo za napredno 
zdravljenje v smislu [člena 2(2) Uredbe o 
naprednih terapijah in spremembi Uredbe 
(ES) št. 726/2004], in ki ima verjetno ob tem 
pripomočku na telo dopolnilni učinek, je 
treba kakovost, varnost in uporabnost 
izdelka preveriti po analogiji z metodami iz 
točke 5 dela IV Priloge I k Direktivi 
2001/83/ES in Uredbe (ES) št. […] [o 
naprednih terapijah in spremembi Uredbe 
(ES) št. 726/2004].

Priglašeni organ zahteva, potem ko preveri 
uporabnost izdelka kot dela medicinskega 
pripomočka in ob upoštevanju predvidenega 
namena pripomočka, od [Odbora za 
napredne terapije] znanstveno mnenje o 
kakovosti in varnosti izdelka. Ob izdaji 
mnenja upošteva [Odbor za napredne 
terapije] postopek izdelave in podatke, 
povezane z vključitvijo izdelka v 
pripomoček.

Priglašeni organ zahteva, potem ko preveri 
uporabnost izdelka kot dela medicinskega 
pripomočka in ob upoštevanju varnosti, 
kakovosti in predvidenega namena 
pripomočka, od EMEA znanstveno mnenje 
o kakovosti in varnosti izdelka.

Or. de

Obrazložitev

Sedanji sistem, ki priglašenim organom omogoča, da se posvetujejo s katerim koli ustreznim 
nacionalnim organom, je treba ohraniti, da se zagotovi pravočasno in stroškovno učinkovito 
preverjanje varnosti in kakovosti zadevne snovi. Naloga oceniti uporabnost snovi, ki je del 
medicinskega pripomočka, ostaja v rokah organa za ocenjevanje, odgovornega za celovito 
oceno pripomočka. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 109
PRILOGA II, TOČKA 1, TOČKA (C A) (novo)

Priloga I, oddelek 7.5 (Direktiva 93/42/EGS)
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(ca) Oddelek 7.5 se nadomesti z: 
"Pripomoček mora biti zasnovan in 
proizveden na tak način, da bo tveganje, ki 
ga povzročajo iz pripomočka uhajajoče 
snovi, čim manjše. Pripomočki ne vsebujejo 
snovi, ki so v skladu z Prilogo I k Direktivi 
67/584/EGS razvrščene med kancerogene, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje iz 
skupine 1 in 2, razen če ni na voljo nobenih 
alternativnih naprav brez takšnih snovi."

Or. en

Obrazložitev

Uporaba kancerogenih in mutagenih snovi ter snovi, strupenih za razmnoževanje (snovi 
CMR), je v pravu EU že prepovedana v snoveh in pripravkih za javno uporabo ter v 
kozmetiki. Poleg tega so za uporabo v vseh igračah prepovedani določeni ftalati, ki so stupeni 
za razmnoževanje. Seveda pa je izpostavljenost takšnim ptalatom v medicinskih pripomočkih 
lahko precej večja. Bolniki so že po definiciji ranljivi in ne bi smeli biti po nepotrebnem 
izpostavljeni snovem CMR. Treba je pojasniti, da medicinski pripomočki, ki vsebujejo snovi 
CMR, ne izpolnjujejo temeljnih zahtev, če so na voljo pripomočki brez snovi CMR.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 110
PRILOGA II, TOČKA 1, TOČKA (C A) (novo)

Priloga I, oddelek 7.5 (Direktiva 93/42/EGS)

(ca) Oddelek 7.5 se nadomesti z:
"Pripomoček mora biti zasnovan in 
proizveden na tak način, da bodo tveganja, 
ki jih povzročajo iz pripomočka uhajajoče 
snovi, čim manjša. Pripomočki za skupine 
ljudi z visoko stopnjo tveganja, kot so 
novorojenčki, nosečnice in bolniki, ki 
hodijo na hemodializo ali večkratne 
transfuzije krvnih proizvodov, ne vsebujejo 
snovi, ki so razvrščene med karcinogene, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje iz 
skupin 1 in 2, razen če ni na voljo nobenih 
varnejših alternativ."

Or. en
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Obrazložitev

Kancerogene in mutagene snovi ter snovi, strupene za razmnoževanje (CMR), so zaradi 
utemeljenih razlogov prepovedane za uporabo v številnih izdelkih, kot so igrače ali 
kozmetični izdelki. To je močna podlaga za to, da se njihovo uporabo v primeru obstoja 
varnejših alternativ vsaj za ranljive skupine prebivalstva prepove tudi v medicinskih 
pripomočkih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 111
PRILOGA II, TOČKA 1, TOČKA (D A) (novo)

Priloga I, oddelek 9.4 (novo) (Direktiva 93/42/EGS)

(da) Vstavi se oddelek 9.4.:
„9.4. Napake, ki bi se verjetno pojavljale pri 
vgrajevanju ali ponovnem vgrajevanju 
določenih delov in bi lahko bile vir 
tveganja, morajo biti onemogočene z 
načrtovanjem in izdelavo takšnih delov. 
Enake informacije morajo biti podane o 
gibajočih se delih in njihovih ohišjih, kadar 
mora biti znana smer gibanja, da bi se 
izognili tveganju.
Kadar je potrebno, morajo navodila 
vsebovati dodatne informacije o tem 
tveganju. Kadar je vir tveganja lahko 
napačna povezava, morajo biti nepravilne 
povezave preprečene z zasnovo ali, če to ne 
uspe, z informiranjem o elementih, ki se 
povezujejo, in, kadar je ustrezno, o načinu 
povezave.“

Or. de

Obrazložitev

Medicinski pripomočki, ki ohranjajo pri življenju, morajo izpolnjevati osnovna načela 
izdelave, kot to izrecno zahteva direktiva o strojih. Glede na negativne izkušnje na tem 
področju, je treba ta načela vključiti v to direktivo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 112
PRILOGA II, TOČKA 1, TOČKA (E)

Priloga I, oddelek 12.1 a (Direktiva 93/42/EGS)
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12.1a Za pripomočke, ki vsebujejo 
programsko opremo ali ki so sami po sebi 
medicinska programska oprema, mora biti 
programska oprema potrjena v skladu s 
tehničnim razvojem ob upoštevanju načel 
razvojnega življenjskega cikla, obvladovanja 
tveganja, potrjevanja in preverjanja.

12.1a Za pripomočke, ki vsebujejo 
programsko opremo ali ki so sami po sebi 
medicinska programska oprema, mora biti 
programska oprema potrjena v skladu s 
tehničnim razvojem ob upoštevanju načel 
razvojnega življenjskega cikla, obvladovanja 
tveganja, potrjevanja in preverjanja. Koncept 
potrjevanja mora vedno temeljiti na 
ustrezni razvrstitvi zadevnega medicinskega 
pripomočka na podlagi tveganja.

Or. en

Obrazložitev

Glede na načela za potrjevanje bi bilo treba upoštevati dejansko tveganje. Zahteve glede 
programske opreme za robotske naprave v nevrokirurgiji bi bile nedvomno precej drugačne 
od zahtev glede programske opreme za UV luči za strjevanje smole v zobnih plombah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 113
PRILOGA II, TOČKA 1, TOČKA (E)

Priloga I, oddelek 12.1 a (Direktiva 93/42/EGS)

12.1 a. Za pripomočke, ki vsebujejo 
programsko opremo ali ki so sami po sebi 
medicinska programska oprema, mora biti 
programska oprema potrjena v skladu s 
tehničnim razvojem ob upoštevanju načel 
razvojnega življenjskega cikla, obvladovanja 
tveganja, potrjevanja in preverjanja.

12.1 a. Za pripomočke, ki vsebujejo 
programsko opremo ali ki so sami po sebi 
medicinska programska oprema, mora biti 
programska oprema potrjena v skladu s 
tehničnim razvojem ob upoštevanju načel 
razvojnega življenjskega cikla, obvladovanja 
tveganja, potrjevanja in preverjanja. Cena in 
obseg preverjanj za potrjevanje ustreznosti 
bi morala temeljiti na ustrezni oceni 
tveganja.

Or. it

Obrazložitev

Pojem potrditve ustreznosti ni natančen in je sprožil številna merjenja in nadaljnja 
poizvedovanja. Ko gre za potrjevanje ustreznosti malih sterilizatorjev in aparatov za 
sterilizacijo s paro ali vročim zrakom, je mnogo dobaviteljev imelo pretirano visoke zahteve, 
tudi denarne, za potrditev ustreznosti procesov. Obstaja utemeljen strah, da bo pojem 
potrditve ustreznosti privedel do nesorazmernega zvišanja cen, ne da bi pripomogel k 
povečanju pacientove varnosti. Cena in obseg preverjanj za potrjevanje ustreznosti bi morala 
temeljiti na tem, ali tveganje dejansko obstaja.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 114
PRILOGA II, TOČKA 1, TOČKA (G), TOČKA (II A) (novo)

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

(iia) Točka (f) se nadomesti z:

„(f) kjer to pride v poštev, navedbo, da je 
pripomoček za enkratno uporabo, kadar je 
načrtovan za uporabo samo enkrat na 
enem pacientu“.

Or. es

Obrazložitev

Pomen besedne zveze ‚za enkratno uporabo‘ je treba pojasniti, ker ga vsi proizvajalci in vsi 
priglašeni organi ne razlagajo enako. Razlage, ki zgornji nasprotujejo, so bile predlagane 
celo v usklajenih pravilih o znakih, kot je na primer uporaba pripomočka, označenega z ‚za 
enkratno uporabo‘ v ekipi med eno obravnavo, ko ena ekipa obravnava več pacientov; pri 
naslednji obravnavi pa se ekipa zamenja. Ta razlaga na koncu ni bila sprejeta. Nezadovoljiva 
jasnost na tem področju lahko vodi do nepravilne rabe pripomočkov, posledica slednje pa je 
tveganje infekcije pri pacientih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 115
PRILOGA II, TOČKA 1, TOČKA (G), TOČKA (II A) (novo)

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

(iia) točka (f) se nadomesti z:

"(f) navedbo, da je odgovornost 
proizvajalca omejena samo na enkratno 
uporabo, kjer je to primerno, pri čemer 
takšna navedba ne izključuje ponovne 
predelave pripomočka v skladu s potrjenim 
postopkom."

Or. en

Obrazložitev

Ni dovolj jasno, kaj točno pomeni "enkratna uporaba medicinskih pripomočkov". V skladu s 
trenutno veljavno direktivo morajo oznake na medicinskih pripomočkih, ki jih namestijo 
proizvajalci, če je to primerno, vsebovati navedbo o tem, ali je pripomoček namenjen samo 
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enkratni uporabi (Priloga II, 13.3 (f)).  Zaradi terminološke zmede nekatere države članice 
"enkratno uporabo" enačijo s tem, da "predelava ni možna". Vendar države članice, v katerih 
je nadzorovana ponovna predelava dovoljena, priznavajo, da je vprašanje možnosti ponovne 
predelave odvisno zgolj od objektivnih meril, ki se poslužujejo kakovostnih in varnostnih 
standardov. Oznako "za enkratno uporabo" je torej treba razumeti kot omejitev odgovornosti 
proizvajalca na prvo uporabo pripomočka in ne kot navedbo o primernosti pripomočka za 
ponovno predelavo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 116
PRILOGA II, TOČKA 1, TOČKA (G), TOČKA (II A) (novo)

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

(iia) točka (f) se nadomesti z: 
"(f) navedbo, da je odgovornost 
proizvajalca omejena samo na enkratno 
uporabo, kjer je to primerno. Ta navedba 
ne izključuje ponovne predelave 
pripomočka v skladu s potrjenim 
postopkom."

Or. en

Obrazložitev

Treba je narediti konec trenutni negotovosti glede pomena navedbe "za enkratno uporabo". V 
izogib napačnemu razumevanju, češ da ta navedba izključuje možnost ponovne predelave, bi 
bilo treba pojasniti, da se navedba nanaša zgolj na odgovornost proizvajalca, medtem ko 
dopušča ponovno predelavo v skladu s potrjenim postopkom.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 117
PRILOGA II, TOČKA 1, TOČKA (H), TOČKA (-I) (novo)

Priloga I, oddelek 13.6., točka (i) (Direktiva 93/42/EGS)

(-i) točka (i) se nadomesti z:
„(i) datum zadnjega popravka navodil za 
uporabo“.

Or. xm

Obrazložitev

Ta določba, ki jo najdemo v Direktivi 98/79/ES o in vitro diagnostičnih medicinskih 
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pripomočkih, je izjemno pomembna, ker se navodila za uporabo pogosto spreminjajo in se 
uvajajo nove različice. Določba bo uporabnikom omogočila, da ugotovijo, ali imajo 
spremenjeno različico. Še toliko pomembnejša je, če se navodila lahko posredujejo 
elektronsko. V spremenjenih različicah so pogosto izboljšave, ki temeljijo na izkušnjah, 
pridobljenih z uporabo pripomočka in katerih namen je preprečiti neželene učinke ali 
neprimerno uporabo. Zato je ta podatek pomemben za varnost pripomočka.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 118
PRILOGA II, TOČKA 1, TOČKA (I A) (novo)

Priloga I, oddelek 15 (novo) (Direktiva 93/42/EGS)

Vstavi se naslednji oddelek 15:
15. Če se ocenjuje kombinirano zdravilo, 
mora pristojna agencija ali nacionalni 
organ pripraviti mnenje v 210 delovnih 
dneh. 

Or. xm

Obrazložitev

Potrebno je določiti rok za pripravo mnenj, da proizvajalci v razumnem roku izvedo, ali se 
njihov pripomoček lahko da na trg.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 119
PRILOGA II, TOČKA 9, TOČKA (C), TOČKA (VII)

Priloga IX, poglavje III, oddelek 4.4 (Direktiva 93/42/EGS)

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

(vii) Oddelek 4.4. se nadomesti z:

"4.4 Pravilo 16
"Pripomočki, posebej namenjeni snemanju 
rentgenskih diagnostičnih posnetkov, so v 
razredu IIa." 
Opomba: to velja za primarne snemalne 
naprave, kot so rentgenski detektorji, in ne 
za naprave, ki se uporabljajo za kasnejše 
reproduciranje ali shranjevanje."

Or. en
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Obrazložitev

Namen tega dodatka je preprečiti preširoko uporabo omejevalnih zahtev.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Françoise Grossetête in Véronique Mathieu

Predlog spremembe 120
PRILOGA II, TOČKA 10

Priloga X, oddelek 1.1, pododdelki 1.1.1, 1.1.2 in 1.1.3 (Direktiva 93/42/EGS)

1.1.1. kritičnem vrednotenju ustrezne 
znanstvene literature, ki je zdaj na voljo v 
zvezi z varnostjo, delovanjem, načrtovanimi 
lastnostmi in predvidenim namenom 
pripomočka, če:

1.1.1. kritičnem vrednotenju ustrezne 
znanstvene literature, ki je zdaj na voljo v 
zvezi z varnostjo, delovanjem, načrtovanimi
lastnostmi in predvidenim namenom 
pripomočka, če:

- obstaja dokazilo o enakovrednosti 
pripomočka s pripomočkom, za katerega 
veljajo podatki, in

- se dokažejo zagotovljene funkcije, 
indikacije, odnos korist/tveganje in 
pričakovana terapevtska učinkovitost 
pripomočka s pripomočkom, za katerega 
veljajo podatki, in 

- podatki ustrezno dokazujejo skladnost z 
ustreznimi bistvenimi zahtevami;

- podatki ustrezno dokazujejo skladnost z 
ustreznimi bistvenimi zahtevami;

1.1.2. ali kritičnem vrednotenju rezultatov 
vseh opravljenih kliničnih preiskav;

1.1.2. ali kritičnem vrednotenju rezultatov 
vseh opravljenih kliničnih preiskav;

1.1.3. ali kritičnem vrednotenju združenih 
kliničnih podatkov iz 1.1.1 in 1.1.2.

1.1.3. ali kritičnem vrednotenju združenih 
kliničnih podatkov iz 1.1.1 in 1.1.2 in 
rezultatov biofizičnih raziskav ali raziskav 
modelov, katerih ustreznost mora biti 
predhodno dokazana.

Or. fr

Obrazložitev

1. V odstavku 1.1.1: Treba je natančno določiti, na katerih pomembnih merilih za klinično 
vrednotenje temelji pojem enakovrednosti.
2. V odstavku 1.1.3: Ta predlog spremembe omogoča izvajanje predloga spremembe 2 zgoraj 
navedenega člena 2. Te nove tehnologije, največkrat vezane na virtualno stvarnost, imajo 
lahko pomembno vlogo. Omogočajo preučitev vseh možnih oblik in predvidevanje učinkov, ki 
jih lahko pričakujemo od medicinskega pripomočka.


