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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a  300 Smlouvy o ES a v článku 7 
Smlouvy o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) většina odevzdaných hlasů 
pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 
90/385/EHS a 93/42/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES, pokud jde 
o přezkoumání směrnice o zdravotnických prostředcích
(KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2005)0681)1,

– s ohledem na článek 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0006/2006),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
na stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně 
změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 6a (nový)

(6a) Z důvodu aktuální právní nejistoty je 
nutné upřesnit vymezení mezi směrnicí 
93/42/EHS a směrnicí Rady 76/768/EHS 
ze dne 27. července 1976 o sbližování 
právních předpisů členských států 
týkajících se kosmetických prostředků1. 
Přitom je nutné zohlednit především 
základní zamýšlený účel výrobku.
1Úř. věst. L 262, 27. 9. 1976, s. 169. Naposledy 
změněná směrnicí 2005/80/ES Komise (Úř. věst. L 
303, 22. 11. 2005, s. 32).

  
1 Úř. věst C ..., 00.00.2006, s. ....
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Odůvodnění

Ve Spojeném království a v Německu existuje různá interpretace čl. 1odst.5 písm. d) směrnice 
93/42/EHS, který se týká vymezení mezi právě touto směrnicí a směrnicí 76/768/EHS 
o kosmetických prostředcích. Pro zajištění jednotné aplikace evropského práva je nutné 
vyjasnění. Zvláštní zohlednění základního účelu zamýšleného výrobcem je v souladu 
s judikaturou Evropského soudního dvora týkající se výrobků s mezním charakterem.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 6b (nový)

(6b) Vymezení mezi směrnicí 93/42/EHS a 
dalšími směrnicemi, jako například 
směrnicí 2001/83/ES, není vždy 
jednoznačné. Je proto vhodné vytvořit 
směrnici s pokyny, která by všem 
zúčastněným pomohla zjistit, jaké 
směrnice se u výrobku užívají.

Odůvodnění

Různé výrobky spadají do šedé zóny mezi směrnicí 93/42/EHS a dalšími směrnicemi. Aby se 
úřadům a výrobcům zjednodušilo rozhodování, jestli výrobek spadá do definice 
zdravotnického prostředku, musí směrnice obsahovat různé příklady, ze kterých vyplývá, jestli 
výrobek spadá pod směrnici 93/42/EHS nebo ne. Tyto příklady by ale neměly nahradit 
jednotlivá rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 9

(9) Za účelem lepší evidence shody 
výrobců prostředků vyráběných na zakázku 
musí být nyní zaveden jasný požadavek na 
zabezpečovací systém funkčního trhu, 
který by podával hlášení úřadům, jak je 
tomu již u jiných prostředků, a musí být 
zaveden požadavek na zvýšení 
informovanosti tak, že „Prohlášení“ podle 
přílohy VIII směrnice 93/42/EHS bude 
předáno také pacientovi a musí obsahovat 
jméno výrobce.

(9) Za účelem lepší evidence shody 
výrobců prostředků vyráběných na zakázku 
musí být nyní zaveden jasný požadavek na 
zabezpečovací systém funkčního trhu, 
který by podával hlášení úřadům, jak je 
tomu již u jiných prostředků, a musí být 
zaveden požadavek na zvýšení 
informovanosti tak, že „Prohlášení“ podle 
přílohy VIII směrnice 93/42/EHS si 
pacient bude moci u posledního 
dodavatele kdykoliv prohlédnout a 
v případě potřeby mu může být předána 
kopie.

Odůvodnění

Pacient se o výrobce zpravidla moc nezajímá. Proto se zdá být relativně nákladné dávat 
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každému s sebou domů prohlášení. Stejně se zdá být účelnější, když tyto údaje uchovávají 
lékaři.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 13

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

(13) Pro přiměřené a efektivní fungování 
směrnice 93/42/EHS, pokud jde 
o regulační pokyn o otázkách klasifikace, 
které vznikají na národní úrovni, zejména 
pokud jde o to, zda výrobek spadá nebo 
nespadá do definice o zdravotnickém 
prostředku, je v zájmu dohledu nad 
národním trhem a zdraví a bezpečnosti lidí 
vytvořit proceduru pro rozhodování o tom, 
zda výrobek spadá nebo nespadá do 
definice o zdravotnickém prostředku. 
V zájmu právní jistoty by se taková 
rozhodnutí měla vztahovat pouze na
konkrétní prostředky, a ne na široké 
kategorie výrobků, a být zaměřena na 
členské státy a výrobce. Jedním 
z klíčových prvků definice zdravotnického 
prostředku je stanovení účelu ze strany 
výrobce. Proto je vhodné, aby byl výrobce 
v rámci svého práva na slyšení úplně 
zapojen, dříve než dojde k rozhodnutí 
o definici prostředku.

Odůvodnění

Mnoho kategorií výrobků pokrývá široké rozpětí prostředků, které ale vždy nemají stejné 
parametry nebo účel. Rozhodnutí by proto mělo být vždy spojeno s konkrétním výrobkem. 
Dále je podstatnou součástí definice o zdravotnickém prostředku stanovení účelu ze strany 
výrobce, a proto musejí výrobci při rozhodování hrát významnou roli.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 15

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

(15) Za účelem dalšího zajištění veřejného 
zdraví a bezpečnosti je nutné učinit 
opatření pro důslednější aplikaci právních 
předpisů o opatřeních na ochranu zdraví. 
Především je nutné zajistit, aby prostředky 
v okamžiku jejich aplikace neohrozily 
bezpečnost nebo zdraví pacientů. V otázce 



PE 371.745v01-00 8/27 PR\615942CS.doc

CS

četnosti aplikace by v celé Evropě měla 
pro výrobky platit stejná určení. Kromě 
toho by opatření pro opětovné zpracování 
měla být v zásadě regulována na národní 
úrovni.

Odůvodnění

Musí být zajištěno, aby zdravotnické prostředky nemohly být v jednom členském státě určeny 
za „jednorázový výrobek“ a v jiném státě za „výrobek pro vícenásobné použití“. Kromě toho 
by v případě opětovného zpracování měly platit jednotné hygienické standardy.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 1 bod 1 písm. a) podbod i)

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

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

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

Odůvodnění

Pouze diagnostický software může být zahrnut v tomto článku a ne veškerý software. Dodatek 
ve větě „pro lékařské účely“ by mohl některé produkty vyloučit ze směrnice. To by způsobilo 
nejasnost mezi uživateli a možnost, že na pacientech budou použity nekontrolované výrobky.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 1 bod 1 písm. d)

Čl. 1 odst. 4b (směrnice 90/385/EHS)

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

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

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit definici těchto kombinovaných přípravků, které spadají do působnosti 
směrnice 93/42/EHS a 90/385/EHS, aby byla kompatibilní s přístupem přijatým 
v Mikolasikově zprávě o léčivých přípravcích pro moderní terapii. Pouze ty přípravky, které 
obsahují neživé tkáně a buňky a s podobným chováním jako ty v lidském těle, mohou být 
považovány za lékařské prostředky a podle toho hodnoceny. Všechny ostatní kombinované 
přípravky by měly být klasifikovány jako léčivé přípravky pro moderní terapii.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 1 bod 1a (nový)

Čl. 4 odst. 2 odrážka 2 (směrnice 90/385/EHS)

(1a) Čl. 4 odst. 2, druhá odrážka se mění 
takto:
– Prostředky na zakázku se uvádějí na trh 
a do provozu, pokud splňují podmínky 
stanovené v příloze 6 a pokud je k nim 
připojeno prohlášení uvedené v této 
příloze, jehož kopie může být poskytnuta 
jednoznačně identifikovatelnému 
pacientovi na jeho žádost. Prohlášení 
zásadně zůstává u ošetřujícího lékaře a 
musí být kdykoliv k nahlédnutí. Musí 
jednoznačně identifikovat výrobce.

Odůvodnění

Z důvodu ochrany údajů musí být možné, zabezpečit identitu pacienta také pomocí šifrování. 
Pacient se o výrobce zpravidla moc nezajímá. Proto se zdá být relativně nákladné dávat 
každému s sebou domů prohlášení. Stejně se zdá být účelnější, když tyto údaje uchovávají 
lékaři. Prohlášení musí jednoznačně identifikovat výrobce. Mohou být případy, ve kterých 
jméno nepostačuje.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 1 bod 3 

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

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

Pro prostředky uvedené v odstavci 1 musí
zplnomocněný zástupce informovat 
příslušné orgány členského státu, ve 
kterém má sídlo, o adrese sídla a kategorii 
příslušných prostředků. Elektronické 
prostředky jsou dostatečné. Kromě toho 
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musí být zplnomocněná osoba k dispozici 
pro dotazy.

Odůvodnění
Úkoly zplnomocněného zástupce by měly být stanoveny co nejjednoznačněji.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 2 bod 1 písm. a) podbod i)

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

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

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

Odůvodnění

Pouze diagnostický software může být zahrnut v tomto článku a ne veškerý software. Dodatek 
ve větě „pro lékařské účely“ by mohl některé produkty vyloučit ze směrnice. To by způsobilo 
nejasnost mezi uživateli a možnost, že na pacientech budou použity nekontrolované produkty.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 2 bod 1 písm. a) podbod ia) (nový)

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

(ia) Na konci písmene a se přidává 
následující věta:
„Podle této směrnice by všechny typy 
kontaktních čoček měly být považovány za 
zdravotnické prostředky;“

Odůvodnění
Mělo by být jednoznačně stanoveno, že kontaktními čočkami bude nakládáno jako se 
zdravotnickým prostředkem.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 2 bod 1 písm. e)

Čl. 1 odst. 4b (směrnice 93/42/EHS)
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4b. Jestliže prostředek obsahuje jako svou 
nedílnou součást látku, která pokud je 
používána samostatně, může být 
považována za výrobek tkáňového 
inženýrství ve smyslu [čl. 2 odst. 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
[…] (**)[o moderních terapiích a o změně 
nařízení (ES) č. 726/2004] ] a která může 
působit na lidské tělo doplňujícím účinkem 
k účinku uvedeného prostředku, pak musí 
být tento prostředek posuzován a 
schvalován v souladu s touto směrnicí.

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

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit definici těchto kombinovaných přípravků, které spadají do působnosti 
směrnice 93/42/EHS a 90/385/EHS, aby byla kompatibilní s přístupem přijatým 
v Mikolasikově zprávě o léčivých přípravcích pro moderní terapii. Pouze ty přípravky, které 
obsahují neživé tkáně a buňky a s podobným chováním jako ty v lidském těle, mohou být 
považovány za lékařské prostředky a podle toho hodnoceny. Všechny ostatní kombinované 
přípravky by měly být klasifikovány jako léčivé přípravky pro moderní terapii.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 2 bod 1 písm.f) podbod ia) (nový) 

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

(ia) Písmeno d) se mění takto:
„(d) kosmetické prostředky ve smyslu 
směrnice 76/768/EHS. 
Účel stanovený výrobcem představuje 
významné kritérium pro rozhodování, 
jestli prostředek spadá pod výše uvedenou 
nebo tuto směrnici.“

Odůvodnění

Ve Spojeném království a v Německu existuje různá interpretace článku 1(5)(d) směrnice 
93/42/EHS, který se týká vymezení mezi právě touto směrnicí a směrnicí 76/768/EHS 
o kosmetických prostředcích. Pro zajištění jednotné aplikace evropského práva je nutné 
vyjasnění. Zvláštní zohlednění základního účelu zamýšleného výrobcem je v souladu 
s judikaturou Evropského soudního dvora týkající se výrobků s mezní hodnotou.

Pozměňovací návrh 14
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Čl. 2 bod 1 písm. g)
Čl. 1 odst. 6 (směrnice 93/42/EHS)

(g) odstavec 6 se vypouští. (g) odstavec 6 je nahrazen následujícím 
textem:
„6. Tato směrnice se nevztahuje na osobní 
ochranné vybavení pokryté směrnicí 
89/686/EHS. Při rozhodování, zda 
produkt patří pod tuto nebo současnou 
směrnici, by měl být brán zvláštní ohled 
na hlavní zamýšlený účel produktu a na 
příslušný mechanismus působení.“

Odůvodnění
Pokud produkt spadá do definice „zdravotnický prostředek“ a případně do působnosti jiných 
směrnic (například zdravotnický přípravek, kosmetika, PPE, strojírenství), určení směrnice, 
která by měla být použita, by se mělo zakládat na zhodnocení hlavního zamýšleného účelu a 
s ním spojeného příslušného mechanismu chování výrobku, aby se zajistila právní jistota 
výrobcům a dalším zainteresovaným osobám.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 2 bod 1a (nový)

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

(1a) V článku 2 je přidán následující 
odstavec:
„Členské státy by měly podniknout 
všechny nutné kroky, aby zajistily, že 
prodej zdravotnických prostředků přes 
internet, na mailovou objednávku a 
dalšími alternativními distribučními 
cestami neohrozí zdraví a bezpečnost 
zákazníků a že respektuje všechna 
opatření uvedená ve směrnici.“

Odůvodnění

Je nutné obzvlášť zohlednit prodej zdravotnických prostředků po internetu. Je nutné zabránit 
tomu, aby takovéto a další způsoby prodeje ohrozily zdraví spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 2 bod 2

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

– Prostředky na zakázku se uvádějí na trh a 
do provozu, pokud splňují podmínky podle 
článku 11 ve spojení s přílohou VIII; 
k prostředkům třídy IIa, IIb a III musí být 
připojeno prohlášení podle přílohy VIII, 

– Prostředky na zakázku se uvádějí na trh a 
do provozu, pokud splňují podmínky podle 
článku 11 ve spojení s přílohou VIII; 
k prostředkům třídy IIa, IIb a III musí být 
připojeno prohlášení podle přílohy VIII, 
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které se poskytuje jmenovitě uvedenému
pacientovi.

jehož kopie se poskytuje jednoznačně 
identifikovatelnému pacientovi na jeho 
žádost. Prohlášení zásadně zůstává 
u posledního dodavatele a je kdykoliv 
k nahlédnutí. Jednoznačně identifikuje 
výrobce.

Odůvodnění

Z důvodu ochrany údajů musí být možné, zabezpečit identitu pacienta také pomocí šifrování. 
Pacient se o výrobce zpravidla moc nezajímá. Proto se zdá být relativně nákladné dávat 
každému s sebou domů prohlášení. Stejně se zdá být účelnější, když tyto údaje uchovávají 
lékaři. Prohlášení musí jednoznačně identifikovat výrobce. Mohou být případy, ve kterých 
jméno nepostačuje.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 2 bod 4 písm. b)

Čl. 11 odst. 14 (směrnice 93/42/EHS)

(b)Doplňuje se následující odstavec:
„14. Komise může postupem podle čl. 7 
odst. 2 přijmout opatření, která umožní, 
aby byl návod k použití poskytován jinými 
prostředky.“

vypouští se

Odůvodnění
Měla by být možnost poskytovat informace pro bezpečné a správné použití zdravotnických 
prostředků profesionály prostřednictvím moderních prostředků komunikace (například e-
labellinig). Nový odstavec 14 by měl být vypuštěn a oddíl 13.1 přílohy I by měl pak být 
pozměněn.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 2 bod 6

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

d) použití klasifikačních pravidel 
stanovených v příloze IX 
vyžaduje rozhodnutí o tom, jestli 
prostředek spadá do jedné z definic v čl. 1 
odst. 2 písm. a) až e),

d) vyžaduje rozhodnutí o tom, jestli určitý 
prostředek spadá do jedné z definic v čl. 1 
odst. 2 písm. a) až e).

Odůvodnění

Rozhodnutí musí být spojeno s určitými konkrétními prostředky, protože kategorie výrobků 
jsou často obsáhlé a v rámci kategorie výrobků nemají konkrétní výrobky často stejné 
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parametry a účel.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 2 odst. 6a (nový)

Čl. 13 odst. 1 (směrnice 93/42/EHS)

(6a) V čl. 13. odst. 1 se vkládá následující 
věta na konec odstavce:
„Výbor uvedený v článku 7 je stanoven na 
dobu do dne 31. 12. 2009.“

Odůvodnění

Mělo by existovat omezení (sunset clause) pro příslušný komitologický výbor.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 2 bod 6b (nový)

Čl. 13 odst. 1a (nový) (směrnice 93/42/EHS)

(6b) V čl. 13 se vkládá tento odst.1a:
(1a) Opatření podle odst. 1 představují 
výsledek porady s výrobcem příslušného 
prostředku a jsou zaměřena na členské 
státy i na výrobce. U takových rozhodnutí 
musí Komise zohlednit všechna právní 
hlediska (včetně rozhodnutí národních 
soudních dvorů), bezpečnost a účinnost, 
vědecké posouzení, prospěch pro lékařství 
a také dosavadní užívání prostředku. 
Pokud je to přiměřené, je nutné vyžádat si 
názor nezávislých vědeckých odborníků.

Odůvodnění

Záměr výrobce je podle čl. 1 odst. 2 písm.a) směrnice 93/42/EHS podstatnou součástí definice 
zdravotnického prostředku. Před rozhodnutím je proto nutné zapojit výrobce do příslušného 
rozhodování. Jestli prostředek spadá pod směrnici 93/42/EHS, rozhoduje v konečném 
důsledku Evropský soudní dvůr. Proto by měli mít výrobci zajištěnu možnost, že takový případ 
budou moci dostat před ESD. Jinak by museli ESD zapojit v dlouhodobém řízení v rámci 
článku 234 Smlouvy o EU.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 2 bod 6c (nový)
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Čl. 13 odst. 1b (nový) (směrnice 93/42/EHS)

(6c) V článku 13 se vkládá tento odstavec 
1b:
(1b) Pokud Komise obdrží odůvodněnou 
žádost členského státu podle odst. 1 písm. 
d) týkající se určitého prostředku nebo 
kategorie výrobků, provede průzkum trhu 
pro zjištění, jestli na vnitřním trhu existují 
podobné výrobky. Na tomto základě se 
učiní rozhodnutí o klasifikaci těchto 
prostředků podle postupu uvedeného 
v odstavci 1.

Odůvodnění

Záměr výrobce je podle čl. 1 odst. 2 písm.a) směrnice 93/42/EHS podstatnou součástí definice 
zdravotnického prostředku. Před rozhodnutím je proto nutné zapojit výrobce do příslušného 
rozhodování. Jestli prostředek spadá pod směrnici 93/42/EHS, rozhoduje v konečném 
důsledku Evropský soudní dvůr. Proto by měli mít výrobci zajištěnu možnost, že takový případ 
budou moci dostat před ESD. Jinak by museli ESD zapojit v dlouhodobém řízení v rámci 
článku 234 Smlouvy o EU.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 2 bod 6d (nový)

Čl. 13 odst. 1c (nový) (směrnice 93/42/EHS)

(6d) Do článku 13 je vložen následující 
odstavec:
"1c. Členské státy by měly regulovat 
prodej a distribuci kontaktních čoček na 
základě platných předpisů ve všech 
místech prodeje a zároveň zachovávat 
svobodu výběru, pokud jde o autorizované 
odbytiště nebo místo prodeje.

Odůvodnění
Vzhledem k rozšířenému užívání kontaktních čoček a rizikům spojeným s prodejem a 
distribucí bez předpisu by měl tento článek platit pro všechny typy kontaktních čoček. 
Ochrana zákazníků by měla být dosažena prostřednictvím všeobecné kontroly kvality čoček.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 2 bod 8

Čl. 14a (směrnice 93/42/EHS)

(8) Článek 14a se mění takto: (8) Článek 14a se vypouští.
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(a) V odstavci 1 se druhý pododstavec 
mění takto:
i) písmeno a se nahrazuje tímto:
„a) údaje týkající se registrace výrobců a 
zplnomocněných zástupců a prostředků 
podle článku 14;“
ii) doplňuje se nové písmeno d):
„d) údaje týkající se klinických zkoušek 
uvedených v článku 15;“
b) V článku 14b se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„Komise přijme postupem podle čl. 7 odst. 
2 opatření pro provádění odstavců 1 a 2 
tohoto článku, a to zejména opatření 
o rozsahu požadovaných údajů týkajících 
se klinických výzkumů.“

Odůvodnění

Databáze není ani více než 13 let po vytvoření koncepce v provozu! Proto množství členských 
států mezitím vybudovalo vlastní databázové systémy. Evropský systém vigilance funguje 
příkladně. Některé členské státy trvají i přes registraci výrobců, resp. zplnomocněných 
zástupců, v databázi EUDAMED (Evropský registr zdravotnických prostředků) na zvláštní 
registraci, což je jednoznačně v rozporu se smyslem databáze a znamená dodatečnou 
byrokracii.

Pozměňovací návrh 24
Příloha I bod 1a

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

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

U prostředků, které obsahují software, je 
v oblasti softwaru nutné přihlédnout 
k principům vývoje životního stylu, řízení 
rizika, validace a verifikace.

Odůvodnění

Je nutné nahradit výraz validace, aby se zabránilo nadbytečnému shromažďování dat.

Pozměňovací návrh 25
Příloha I bod 5a (nový)

Příloha 6 oddíl 2.1 (směrnice 90/385/EHS)

(5a) Příloha 6 oddíl 2.1 první odrážka se 
mění takto:
„– údaje nezbytné pro identifikaci 
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příslušného výrobku a také cenu.“

Odůvodnění

Díky uvedení ceny se v dodavatelském řetězci zvýší transparentnost.

Pozměňovací návrh 26
Příloha I bod 5b (nový)

Příloha 6 oddíl 2.1 (směrnice 90/385/EHS)

(5b) Příloha 6 oddíl 2.1 čtvrtá odrážka se 
mění takto:
„– specifické vlastnosti výrobku, které 
vyplývají z příslušného písemného 
nařízení.“

Odůvodnění

Článek 1d uvádí, že výše uvedené nařízení (pro prostředky na zakázku) může vystavit každá 
osoba, která je k tomu oprávněna na základě své odborné kvalifikace. V rozporu s touto 
výpovědí se v příloze 2.1. čtvrtá odrážka, mluví pouze o lékařském nařízení. Tento rozpor by 
měl být odstraněn.

Pozměňovací návrh 27
Příloha I bod 5c (nový)

Příloha 6 oddíl 3a (nový) (směrnice 90/385/EHS)

(5c) V příloze 6 se vkládá tento odstavec:
„3a. Údaje uváděné v prohlášeních ve 
smyslu této přílohy musejí být uchovány 
po dobu alespoň pěti let od okamžiku 
jejich vytvoření.“

Odůvodnění

Není znám žádný případ, ve kterém by bylo nutné uchovávat záznamy po dobu delší než pěti 
let. Z tohoto důvodu se zdají být větší zatížení výrobců prostředků na zakázku vznikající 
z důvodu dosavadní formulace nepřiměřená.

Pozměňovací návrh 28
Příloha II bod 1a

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

1. Prostředky musí být navrženy a 
vyrobeny takovým způsobem, aby při 
použití za stanovených podmínek a pro 
určené účely a případně na základě 

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

zda je přístroj určen pro profesionální 
použití nebo ne, a to za předpokladu, že 
veškerá rizika, která mohou s určeným 
použitím těchto prostředků souviset, jsou 
přijatelná v porovnání s jejich přínosem 
pro pacienta a odpovídají vysoké úrovni 
ochrany zdraví a bezpečnosti. Výrobci by 
měli zhodnotit a omezit rizika 
představovaná chybou uživatele která 
mohou být spojena s ergonomickými 
vlastnostmi prostředku a prostředím jeho 
uvažovaného uživatele.

Odůvodnění
Současné znění hovořící o „vzdělání a proškolení“ může být v jednotlivých členských státech 
různě interpretováno a může vést k právní nejistotě. Současná verze směrnice požaduje 
provedení příslušné interní analýzy rizik při navrhování výrobku, která vyžaduje ujištění, že 
daný prostředek se hodí pro zamýšlený účel, zvláště pokud jsou takové prostředky určeny pro 
neprofesionální použití.

Pozměňovací návrh 29
Příloha II bod 1 písm. aa) (nové)

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

(aa) Vkládá se tento odstavec 6a:
„6a. Výrobci resp. zplnomocnění zástupci 
musejí pro své výrobky stanovit jednotná 
pravidla pro celou Evropskou unii týkající 
se opětovného zpracování.“

Odůvodnění

Je nutné zabránit neudržitelnému stavu, ve kterém je výrobek v jednom členském státě určen 
za „výrobek pro jednorázové použití“ a v jiném členském státě je nabízen jako „výrobek pro 
vícenásobné použití“.

Pozměňovací návrh 30
Příloha II bod 1 písm. b) 

Příloha I oddíl 7.4 (směrnice 93/42/EHS)

(b) 7.4 Jestliže prostředek obsahuje jako 
svou nedílnou součást látku, která pokud 
je používána samostatně, může být 
považována za léčivý přípravek podle 

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

definice v článku 1 směrnice 2001/83/ES, a 
která může působit na tělo doplňujícím 
účinkem k účinku prostředku, musí být 
jakost, bezpečnost a užitečnost této látky 
ověřena analogicky za použití vhodných 
metod specifikovaných v Příloze I 
k směrnici 2001/83/ES.

U látky, která:
– již byla povolena jako léčivý přípravek 
a byla jí Společenstvím udělena 
registrace podle nařízení Rady (EHS) 
č. 2309/93(*) nebo nařízení 
(ES)č. 726/2004;
nebo
– spadá do oblasti působnosti přílohy 
k nařízení (ES) č. 726/2004;
nebo
– je derivátem lidské krve;
musí oznámený subjekt po ověření 
užitečnosti látky jako součásti 
zdravotnického prostředku a 
s přihlédnutím k určenému účelu tohoto 
prostředku žádat odborné stanovisko 
Evropské agentury pro léčivé přípravky 
(EMEA) ke kvalitě a bezpečnosti této 
látky. Při vydávání svého stanoviska 
přihlédne EMEA k výrobnímu postupu a 
k údajům týkajícím se začlenění této látky 
do prostředku.

musí oznámený subjekt po ověření 
užitečnosti látky jako součásti 
zdravotnického prostředku a s přihlédnutím 
k určenému účelu tohoto prostředku žádat 
odborné stanovisko od jednoho 
z kompetentních orgánů vytvořených 
v souladu se směrnicí 2001/83/ES nebo od 
Evropské agentury pro léčivé přípravky 
(EMEA) ke kvalitě a bezpečnosti této 
látky. Při vydávání svého stanoviska 
přihlédne kompetentní orgán nebo EMEA 
k výrobnímu postupu a k údajům týkajícím 
se užitečnosti začlenění této látky do 
prostředku jak určeno oznámeným 
subjektem.

U ostatních látek musí oznámený subjekt 
po ověření užitečnosti látky jako součásti 
zdravotnického prostředku žádat odborné 
stanovisko ke kvalitě a bezpečnosti této 
látky od některého z příslušných orgánů 
jmenovaných členským státem v souladu 
se směrnicí 2001/83/ES. Při vydávání 
svého stanoviska přihlédne příslušný 
kompetentní orgán k výrobnímu postupu 
a k údajům týkajícím se začlenění této 
látky do prostředku.

U látek, které jsou deriváty lidské krve
musí oznámený subjekt po ověření 
užitečnosti látky jako součásti 
zdravotnického prostředku žádat odborné 
stanovisko ke kvalitě a bezpečnosti této 
látky od EMEA. Při vydávání svého 
stanoviska přihlédne EMEA k výrobnímu 
postupu a k údajům týkajícím se 
užitečnosti začlenění této látky do 
prostředku, jak určil oznámený subjekt.

Pokud jsou prováděny změny na 
pomocné látce začleněné do 
zdravotnického prostředku, zejména 
pokud se týkají jejího výrobního postupu, 

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

o změnách informován a konzultuje 
odpovídající příslušný orgán pro léčiva (tj. 
ten, který byl zapojený do počáteční 
konzultace), aby potvrdil, že jakost a 
bezpečnost pomocné látky je zachována a 
aby zajistil, že změny nemají žádný 
negativní dopad na stanovený profil / 
prospěch / riziko přidání této látky do 
zdravotnického prostředku.

Odůvodnění
Současný systém, který umožňuje oznámeným orgánům získat názor od každého 
odpovídajícího orgánu v zemi, by měl být zachován, aby se zajistilo včasné a finančně 
výhodné posouzení bezpečnosti a kvality dané látky. Povinnost zhodnotit užitečnost zahrnutí 
léčivé látky do zdravotnického prostředku by měla zůstat v rukou hodnotícího orgánu 
zodpovědného za celkové posouzení prostředku.

Pozměňovací návrh 31
Příloha II bod 1 písm. c)

Příloha I oddíl 7.4a (směrnice 93/42/EHS)

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

7.4a. Jestliže prostředek obsahuje jako 
svou nedílnou součást přípravek, který 
pokud je používán samostatně, může být 
považován za výrobek tkáňového 
inženýrství ve smyslu [čl. 2 odst. 2 nařízení 
o moderních terapiích a o změně nařízení 
(ES) č. 726/2004 a který může působit na 
lidské tělo doplňujícím účinkem k účinku 
uvedeného prostředku, pak musí být jakost, 
bezpečnost a užitečnost tohoto přípravku 
ověřována analogicky za použití 
příslušných metod specifikovaných 
v příloze I kapitola IV bod 5 směrnice 
2001/83/ES, jak naposledy pozměněna.

Oznámený subjekt musí po ověření 
užitečnosti přípravku jako součásti 
zdravotnického prostředku a 
s přihlédnutím k určenému účelu tohoto 
prostředku žádat odborné stanovisko od 
[Výboru pro moderní terapie] k jakosti a 
bezpečnosti tohoto přípravku. Při 

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

Odůvodnění
Současný systém, který umožňuje oznámeným orgánům získat názor od každého 
odpovídajícího orgánu v zemi, by měl být zachován, aby se zajistilo včasné a finančně 
výhodné posouzení bezpečnosti a kvality dané látky. Povinnost zhodnotit užitečnost zahrnutí 
léčivé látky do zdravotnického prostředku by měla zůstat v rukou hodnotícího orgánu 
zodpovědného za celkové posouzení prostředku.

Pozměňovací návrh 32
Příloha II bod 1 písm. e)

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

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

U prostředků, které obsahují software, je 
v oblasti softwaru nutné přihlédnout 
k principům vývoje životního stylu, řízení 
rizika, validace a verifikace.

Odůvodnění

Je nutné nahradit výraz validace, aby se zabránilo nadbytečnému shromažďování dat.

Pozměňovací návrh 33
Příloha II bod 1 písm. f)

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

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

13.1. Každý prostředek musí být 
poskytován s informacemi potřebnými pro 
jeho bezpečné a zamýšlené používání 
s přihlédnutím k proškolení a znalostem 
potenciálních uživatelů a pro identifikaci 
výrobce.

Odůvodnění
Měla by být možnost poskytovat informace pro bezpečné a správné použití zdravotnických
prostředků profesionály prostřednictvím moderních prostředků komunikace (například e-
labellinig). Nový odstavec 14 by měl být vypuštěn a oddíl 13.1 přílohy I by měl pak být 
pozměněn.Pozměňovací návrh 34

Příloha II bod 1 písm. fa) (nové)
Příloha I oddíl 13.1 odst. 3 a 4 (směrnice 93/42/EHS)

(fa) V oddílu 13.1 jsou odstavce 3 a 4 
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nahrazeny následujícím zněním:
„Pokud jde o použitelnost a náležitost , 
musí být informace potřebná pro bezpečné 
použití zdravotnického prostředku 
uvedena na prostředku samotném a/nebo 
na balení každé jednotky nebo, kde je to 
třeba, na prodejním balení. Pokud 
jednotlivé balení každé jednotky není 
použitelné, informace musí být uvedena a 
poskytována s jedním nebo více 
prostředky.

Návod pro použití musí být poskytován 
pro každý prostředek prostřednictvím 
příslušného informačního systému 
dodávky. Poskytování návodu pro použití 
způsobem jiným než v tištěné podobě je 
možné pouze pro zdravotnické prostředky 
určené pro použití zdravotnickými 
profesionály a pouze ve zdravotnických 
zařízeních. V takovém případě musí 
výrobce dovolit zdravotnickému zařízení 
vyžádat si informace v tištěné podobě 
včasným způsobem.

Výjimkou jsou přístroje třídy I a IIa, které 
nepotřebují žádné takové pokyny, pokud 
mohou být bezpečně používány bez nich.“

Odůvodnění
Měla by být možnost poskytovat informace pro bezpečné a správné použití zdravotnických 
přístrojů profesionály prostřednictvím moderních prostředků komunikace (například e-
labellinig). Nový odstavec 14 by měl být vypuštěn a oddíl 13.1 přílohy I by měl pak být 
pozměněn.

Pozměňovací návrh 35
Příloha II bod 1 písm. g) podbod ii)

Příloha I bod 13.3 podbod b) (směrnice 93/42/EHS)

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

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

Odůvodnění
„Kód mezinárodně uznávaného generického značení“ uvedený ve znění návrhu by měl být 

považován za součást informací poskytovaných výrobcem, ale nemělo by být požadováno, aby 
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byl na štítku, jak je navrhováno. Povinnost uvádět takový kód, který je neustále obnovován, na 
štítku přípravku by mohla vést k častým změnám na štítcích, což by představovalo značné 
výdaje pro průmysl a přitom nepřidalo na bezpečnosti přípravku.

Pozměňovací návrh 36
Příloha II bod 7 písm a)

Příloha VII oddíl 2 (směrnice 93/42/EHS)

2. Výrobce musí připravit technickou 
dokumentaci popsanou v oddílu 3. 
Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce 
ve Společenství musí mít tuto dokumentaci 
včetně prohlášení o shodě k dispozici pro 
účely kontroly vnitrostátních orgánů po 
dobu nejméně stejnou, jako je 
předpokládaná doba životnosti výrobku, 
jak je stanovena výrobcem, ale ne kratší 
než pět let od data výroby.

2. Výrobce musí připravit technickou 
dokumentaci popsanou v oddílu 3. 
Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce 
ve Společenství nebo dovozce musí mít 
tuto dokumentaci včetně prohlášení 
o shodě k dispozici pro účely kontroly 
vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 
pěti let od okamžiku výroby.

Odůvodnění

Pro zamezení byrokracie by měla existovat i možnost, aby mohl mít příslušnou dokumentaci 
k dispozici i dovozce. Ve druhé části se jedná o přizpůsobení pozměňovacímu návrhu 2, který 
by měl rovněž přispět ke snížení byrokracie u středně velkých dovozců.

Pozměňovací návrh 37
Příloha II bod 8 písm. aa) (nové)

Příloha VIII oddíl 2.1 (směrnice 93/42/EHS)

(aa) Oddíl 2.1 čtvrtá odrážka se mění 
takto:
„– specifické vlastnosti výrobku, které 
vyplývají z nařízení.“

Odůvodnění

Článek 1d uvádí, že výše uvedené nařízení (pro prostředky na zakázku) může vystavit každá 
osoba, která je k tomu oprávněna na základě své odborné kvalifikace. V rozporu s touto 
výpovědí se v příloze 2.1. čtvrtá odrážka, mluví pouze o lékařském nařízení. Tento rozpor by 
měl být odstraněn.

Pozměňovací návrh 38
Příloha II bod 8 písm. d)

Příloha VIII oddíl 4 (směrnice 93/42/EHS)

4. Informace obsažené v příslušném 
prohlášení podle této přílohy se uchovávají 
po dobu nejméně stejnou, jako je 

4. Informace obsažené v příslušném 
prohlášení podle této přílohy se uchovávají 
po dobu nejméně pěti let od data výroby.
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předpokládaná doba životnosti výrobku, 
jak je stanovena výrobcem, ale ne kratší 
než pět let od data výroby.

Odůvodnění

Není znám žádný případ, ve kterém by bylo nutné uchovávat záznamy po dobu delší než pěti 
let. Z tohoto důvodu se zdají být větší zatížení výrobců prostředků na zakázku vznikající 
z důvodu dosavadní formulace nepřiměřená.

Pozměňovací návrh 39
Příloha II bod 8 písm. e)

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

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

5. U prostředků vyrobených na zakázku 
musí výrobce v období po výrobě 
vyhodnotit své zkušenosti a učinit opatření 
pro provedení nezbytných změn. Součástí 
tohoto závazku je povinnost výrobce 
oznámit příslušným orgánům následující 
příhody, téměř vzniklé příhody a nezbytné 
úpravy ihned, jakmile se o nich dozví:

Odůvodnění
Výrobci prostředků na zakázku mají nejlepší zpětnou sledovatelnost svých výrobků, protože je 
známo jméno pacienta. Zde požadovaný systematický postup (zavedení ISO 13485) 
představuje roční vícenáklady pro zubní techniky, optiky, techniky pro naslouchátka a 
ortopedické boty atd. ve výši cca 2 000–5 000 EUR. Toto není možné obhájit, neboť obecná 
formulace se nebezpečím rovněž vyhýbá.

Pozměňovací návrh 40
Příloha II bod 9 písm. b)

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

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

2.6. Při výpočtu doby uvedené v oddílu 1.1 
kapitoly I se nepřetržitým používáním 
rozumí skutečné neporušené používání 
prostředku pro určený účel. Avšak pokud 
je používání prostředku přerušeno za 
účelem okamžité výměny prostředku 
stejným nebo identickým prostředkem, 
bude to považováno za prodloužení 
nepřetržitého používání prostředku, pokud 
to nemůže být vysvětlováno jako 
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nahrazení vylučující rizika plynoucí 
z nepřetržitého používání přístroje.

Odůvodnění
Současný návrh může ovlivnit klasifikaci některých přípravků jejich posunutím do vyšší třídy, 
což není ospravedlnitelné, protože trvání kontaktu mezi prostředkem a pacientem není 
jediným faktorem pro určení klasifikace rizik. Určení doby kontaktu prostředku a pacienta by 
mělo souviset s analýzou rizik způsobených takovým kontaktem.



PE 371.745v01-00 26/27 PR\615942CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh předložený Evropskou komisí na revizi směrnic 93/42/EHS o zdravotnických 
prostředcích, 90/385/EHS o aktivních implantibilních zdravotnických prostředcích a také na 
změnu směrnice 98/79/ES je v zásadě nutné velmi uvítat.
Z podrobnějšího posouzení ovšem vyplynula různá slabá místa, která by měla být objasněna 
v následující vysvětlující zprávě. Shrnutí nejvýznamnějších bodů:

1. Vymezení vůči jiným směrnicím

Pro bezproblémové a nebyrokratické provádění směrnice ze strany úřadů je nezbytně nutné 
jasné vymezení vůči dalším zákonům, resp. jasná definice, zdravotnického prostředku. 
Především by mělo docházet k co nejmenšímu překrývání s podobnými směrnicemi, jako je 
směrnice pro kosmetické prostředky, směrnice pro léčivé prostředky nebo směrnice o moderní 
terapii. Toto bylo vysvětleno v různých pozměňovacích návrzích. Je nutné zdůraznit, že ne 
všechny výrobky, které obsahují lidskou tkáň, by měly být pokryty směrnicí o zdravotnických 
prostředcích. Po dohodě s osobami odpovědnými za směrnici o moderní terapii budou 
z návrhu směrnice vyjmuty příslušné pasáže a budou tak v budoucnu spadat pouze do oblasti 
úpravy směrnice o moderní terapii.

2. Jasná kritéria pro rozhodování při třídění výrobků

Úřadům musí být umožněno bezproblémové přiřazování jednotlivých výrobků k příslušným 
směrnicím. Proto je vhodné v doplňkové příloze ke směrnici 93/42/EHS vytvořit seznam 
s pokyny pro jednotlivé výrobky, na jejichž základě by bylo možné provést obtížné roztřídění 
jednoznačně a nebyrokraticky.

3. Právní jistota

Z návrhu Komise vyplývá nedostatek týkající se právní jistoty. Proto by se v budoucnu mělo 
jasně stanovit, že výrobci budou zapojeni do rozhodování týkajícího se třídění výrobků, resp. 
že bude zajištěna možnost přímé žaloby před Evropským soudním dvorem.
Tímto by se zabránilo dlouholetým řízením před národními soudy z důvodu zásahu ESD.

4. Opětovné zpracování

Nejprve je nutné jasně konstatovat, že otázka, jestli je zásadně povoleno opětovné zpracování 
zdravotnických prostředků, bude i nadále správně rozhodována na národní úrovni. I přesto by 
měly pro případ opětovného zpracování platit jednotné evropské standardy. Kromě toho by 
nemělo docházet k tomu, že určitý výrobce tentýž výrobek v jednom státě označí za 
„jednorázový výrobek“ a v jiném státě za „výrobek pro vícenásobné použití“. Značení musí 
být proto v budoucnu jednotné.

5. Zamezení byrokracie

Je obzvlášť důležité zabránit tomu, aby s předloženou novelou významně vzrostly 
byrokratické náklady. Proto se hned na několika místech nabízí provedení změn.
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Je zcela postačující, když bude dokumentace výrobce připravena k nahlédnutí po dobu pěti 
let. U starších výrobků nebylo nahlédnutí do dokumentů téměř nutné.
Zřízení systematických postupů u prostředků vyrobených na zakázku by mělo platit pouze 
v případech, ve kterých příslušná opatření nejsou součástí lékařské léčby.
Rovněž by mělo prohlášení o shodě zůstat zásadně u lékaře, neboť pacient je může lehce 
ztratit.


