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PR_COD_1am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 
98/8/ES pokiaľ ide o revíziu smerníc o zdravotníckych pomôckach
(KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0681)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0006/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre 
priemysel, výskum a energetiku (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 6A (nové)

(6a) Kvôli aktuálnej právnej neistote je 
potrebné jednoznačne  odlíšiť smernicu 
93/42/EHS od smernice Rady 76/768/EHS 
z 27. júla 1976 o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich sa 
kozmetických výrobkov1. Je tiež potrebné 
osobitne zohľadniť základný plánovaný 
účel pomôcky.

  
1 Ú. v. EÚ ... 00 ..., ..., s. ....
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Odôvodnenie

V Spojenom kráľovstve a v Nemecku existujú odlišné výklady článku 1 ods. 5 písm. d) 
smernice 93/42/EHS, pokiaľ ide o odlíšenie tejto smernice od smernice 76/768/EHS o 
kozmetických výrobkoch. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie európskych právnych 
predpisov, je potrebné objasnenie. Mimoriadna pozornosť výrobcu, pokiaľ ide o základný 
plánovaný účel pomôcky je v súlade s rozsudkom Európskeho súdneho dvora týkajúceho sa 
hraničných produktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 6 B (nové)

(6b) Odlíšenie smernice 93/42/EHS od 
iných smerníc ako napríklad od smernice 
2001/83/ES nie je vždy jednoznačné. Je 
preto vhodné zostaviť zoznam odkazov, 
ktorý by všetkým účastníkom pomohol 
zistiť, ktoré smernice sa vzťahujú na daný 
výrobok.

Odôvodnenie

Pri rôznych pomôckach nie je jasné, či sa uplatní smernica 93/42/EHS alebo iné smernice. S 
cieľom uľahčiť úradom a výrobcom rozhodovanie o tom, či sa na pomôcku vzťahuje definícia 
zdravotníckej pomôcky, je potrebné do smernice pridať rôzne príklady, z ktorých vyplýva, či 
sa na  pomôcku vzťahuje alebo nevzťahuje smernica 93/42/EHS.  Tieto príklady by však 
nemali nahradiť rozhodovanie o jednotlivých prípadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 9

(9) Na to, aby sa dal lepšie dokázať súlad 
medzi výrobcami pomôcok na mieru, musí 
sa zaviesť výslovná požiadavka systému 
dodatočného dohľadu nad trhom 
podliehajúceho príslušným orgánom, ako 
to už platí pre ostatné pomôcky, a aby sa 
zvýšila informovanosť pacientov, musí sa 
zaviesť požiadavka, aby sa ‚Vyhlásenie‘
podľa prílohy VIII k smernici 93/42/EHS 
poskytovalo aj pacientovi a aby 
obsahovalo meno výrobcu.

(9) Na to, aby sa dal lepšie dokázať súlad 
medzi výrobcami pomôcok na mieru, musí 
sa zaviesť výslovná požiadavka systému 
dodatočného dohľadu nad trhom 
podliehajúceho príslušným orgánom, ako 
to už platí pre ostatné pomôcky, a aby sa 
zvýšila informovanosť pacientov, musí sa 
zaviesť požiadavka, že pacient bude môcť 
u konečného dodávateľa kedykoľvek 
nahliadnuť do „Vyhlásenia“ podľa prílohy 
VIII k smernici 93/42/EHS a že podľa 
potreby dostane kópiu.
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Odôvodnenie

Pacient sa spravidla o výrobcu zaujíma menej. Preto sa zdá byť pomerne náročné, poskytnúť 
každému pacientovi vysvetlenie. Je primeranejšie, ak údaje uchová lekár. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 13

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

(13) Na účely primeraného a efektívneho 
fungovania smernice 93/42/EHS 
v súvislosti s regulačným poradenstvom 
o otázkach triedenia vznikajúcich na 
národnej úrovni, predovšetkým o tom, či
výrobok vyhovuje alebo nevyhovuje 
definícii zdravotníckej pomôcky, je 
v záujme vnútroštátneho dohľadu nad 
trhom a v záujme zdravia a bezpečnosti 
ľudí stanoviť postup pri rozhodovaní 
o tom, či výrobky vyhovujú alebo 
nevyhovujú definícii zdravotníckej 
pomôcky. S ohľadom na právnu istotu by 
sa také rozhodnutia mali vzťahovať len 
na jednotlivé pomôcky a nie na rozsiahle 
kategórie pomôcok a mali by byť 
zamerané na členské štáty a výrobcov.
Jedným z kľúčových prvkov pri definícii 
zdravotníckej pomôcky je účel určenia 
výrobcom. Preto je primerané, že sa 
výrobca v rámci svojho práva konzultácie 
plne zapája, pred tým ako sa prijme 
rozhodnutie o definícií pomôcky.

Odôvodnenie
Rozhodnutia by sa preto mali prijímať podľa jednotlivých pomôcok. Účel určenia výrobcom 

je aj naďalej súčasťou definície zdravotníckej pomôcky a preto musia výrobcovia zohrávať 
dôležitú úlohu v postupe rozhodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 15

(15) V snahe ďalšieho zabezpečenia 
verejného zdravia a bezpečnosti, je 
potrebné zabezpečiť väčší súlad pri 
uplatňovaní ustanovení o opatreniach na 
ochranu zdravia.

(15) V snahe ďalšieho zabezpečenia 
verejného zdravia a bezpečnosti, je 
potrebné zabezpečiť väčší súlad pri 
uplatňovaní ustanovení o opatreniach na 
ochranu zdravia. Predovšetkým je potrebné 
zabezpečiť, aby pomôcky v čase svojho 
použitia neohrozili bezpečnosť alebo 
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zdravie pacientov. Pokiaľ ide o frekvenciu 
použitia, v celej Európe bude platiť 
jednotné vyhlásenie o pomôckach. Okrem 
toho by opatrenia o opätovnom použití 
mali v podstate byť aj naďalej riadené na 
národnej úrovni.

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť, aby nijaké zdravotnícke pomôcky neboli v jednom štáte označené na 
„jedno použitie“( single use) a v inom členskom štáte na „viacnásobné použitie“ (multiple 
use). Okrem toho by v prípade opätovného použitia mali platiť jednotné hygienické normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1 BOD 1 (A) (I)

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

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 1 BOD 1 (D)

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

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

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

tkanivová časť obsahuje len tkanivá alebo 
bunky, ktoré nie sú životaschopné a ktorá 
je schopná pôsobiť na organizmus 
vedľajším účinkom popri hlavnom účinku 
zdravotníckej pomôcky, táto pomôcka sa 
musí hodnotiť a povoliť v súlade s touto 
smernicou.

Odôvodnenie

Je potrebné vysvetliť definíciu tých kombinovaných pomôcok, ktorých sa týka smernica 
93/42/EHS a smernica 90/385/EHS, s cieľom zosúladiť prístup z Mikolasikovej správy o 
liekoch používaných pri pokrokových liečebných postupoch. Len tie pomôcky, ktoré obsahujú 
tkanivá a bunky, ktoré nie sú životaschopné a ktoré sú schopné pôsobiť na organizmus 
vedľajším účinkom popri hlavnom účinku zdravotníckej pomôcky, sú považované za 
zdravotnícke pomôcky a podľa toho sú aj hodnotené. Všetky ostatné kombinované pomôcky sú 
označené za lieky určené na použitie pri pokrokových liečebných postupoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 1 BOD 1 A (nový)

Článok 4 odsek 2 zarážka 2 (Smernica 90/385/EHS)

(1a) Článok 4, odsek 2, druhá zarážka 
znie takto:
- Pomôcky na mieru sú uvedené na trh a 
do prevádzky, ak spĺňajú podmienky v 
prílohe 6 a ak je k nim priložené 
vyhlásenie uvedené v tejto prílohe, ktoré je 
pacientovi, ktorého je možné jednoznačne 
identifikovať, poskytnuté vo forme kópie.
Vyhlásenie zostane zásadne u 
ošetrujúceho lekára a kedykoľvek je 
možné doň nahliadnuť. Výrobca musí byť 
jednoznačne identifikovaný pomocou 
vyhlásenia.

Odôvodnenie

Kvôli ochrane osobných údajov musí byť možné určiť totožnosť pacienta aj pomocou 
zakódovania.
Pacient sa spravidla o výrobcu zaujíma menej. Preto sa zdá byť pomerne náročné, poskytnúť 
každému pacientovi vysvetlenie. Je primeranejšie, ak údaje uchová lekár. Výrobca musí byť 
jednoznačne identifikovaný pomocou vyhlásenia. Môžu sa vyskytnúť prípady, v ktorých meno 
nestačí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 1 BOD 3
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Článok 10a odsek 2 pododsek 2 (Smernica 90/385/EHS)

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

V prípade pomôcok uvedených v odseku 1 
informuje splnomocnený zástupca 
príslušné orgány členského štátu, v ktorom 
má registrované sídlo, o adrese 
registrovaného sídla a o kategórii daných 
pomôcok. Elektronická cesta je 
postačujúca. Okrem toho, musí byť 
splnomocnený zástupca k dispozícií v 
prípade spätných otázok.

Odôvodnenie

Úlohy splnomocneného zástupcu by mali byť podľa možností jednoznačne určené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 2 BOD 1 (A) (I)

Článok 1 odsek 2 bod (a) úvodná časť (Smernica 93/42/EHS)

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 2 BOD 1 (A) (I A) (nový)

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

(ia) Na konci bodu a) je pridaná 
nasledujúca veta:
„všetky kontaktné šošovky sú v rámci tejto 
smernice považované za zdravotnícke 
pomôcky“.
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Odôvodnenie

Je potrebné jednotne stanoviť, že kontaktné šošovky sú považované za zdravotnícke pomôcky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 2 BOD 1 (E)

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

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

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

Odôvodnenie

Je potrebné vysvetliť definíciu tých kombinovaných pomôcok, na ktoré sa vzťahuje smernica 
93/42/EHS a smernica 90/385/EHS, s cieľom zosúladiť prístup z Mikolasikovej správy o 
liekoch používaných pri pokrokových liečebných postupoch. Len tie pomôcky, ktoré obsahujú 
tkanivá a bunky, ktoré nie sú životaschopné a ktoré sú schopné pôsobiť na organizmus 
vedľajším účinkom popri hlavnom účinku zdravotníckej pomôcky, sú považované za 
zdravotnícke pomôcky a podľa toho sú aj hodnotené. Všetky ostatné kombinované pomôcky sú 
označené za lieky určené na použitie pri pokrokových liečebných postupoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 2 BOD 1 (F) (IA) (nový) 

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

(ia) písmeno d) znie nasledovne:
„d) kozmetické výrobky v zmysle smernice 
76/768/EHS.
Účel určenia plánovaný výrobcami je 
dôležitým rozhodovacím kritériom o tom, 
či pomôcka patrí do uvedenej alebo 
predkladanej smernice.“
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Odôvodnenie

V Spojenom kráľovstve a v Nemecku existujú odlišné výklady článku 1 ods. 5 písm. d smernice 
93/42/EHS, pokiaľ ide o odlíšenie tejto smernice od smernice 76/768/EHS o kozmetických 
výrobkoch. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie európskych právnych predpisov, je 
potrebné objasnenie. Mimoriadna pozornosť výrobcu pokiaľ ide o zásadne plánovaný účel 
pomôcky je v súlade s rozsudkom Európskeho súdneho dvora týkajúceho sa hraničných 
produktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh14
ČLÁNOK 2 BOD 1 (G)

Článok 1 odsek 6 (Smernica 93/42/EHS)

(g) Odsek 6 sa zrušuje. (g) Odsek 6 sa nahrádza takto:
"6. Táto smernica sa nevzťahuje na 
osobné ochranné prostriedky, ktoré patria 
do rozsahu pôsobnosti smernice 
89/686/EHS. Pri rozhodovaní o tom, či 
pomôcka patrí do pôsobnosti spomínanej 
alebo predkladanej smernice je potrebné 
osobitne zohľadniť základný zamýšľaný 
účel určenia pomôcky a príslušný 
mechanizmus pôsobenia.“

Odôvodnenie

Ak pomôcka patrí do definície „zdravotníckej pomôcky“ a potenciálne aj do rozsahu 
pôsobnosti iných smerníc (napr. smernice o liekoch, kozmetických výrobkoch, prístrojoch), 
smernica, ktorá sa má uplatniť sa určí na základe vyhodnotenia základného zamýšľaného 
účelu určenia pomôcky a príslušného mechanizmu činnosti pomôcky, aby sa výrobcom a iným 
zainteresovaným stranám  poskytla právna istota/jednoznačnosť.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh15
ČLÁNOK 2 BOD 1 A (nový)

Článok 2 odsek 1 a (nový) (Smernica 93/42/EHS)

(1a) Tento odsek sa vkladá do článku 2:
„Členské štáty tiež prijmú všetky 
nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie 
toho, aby predaj zdravotníckych 
pomôcok prostredníctvom internetu, 
emailovej objednávky a iných 
alternatívnych distribučných kanálov 
neohrozil zdravie a bezpečnosť 
spotrebiteľov a aby boli rešpektované 
všetky ustanovenia tejto smernice.“
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Odôvodnenie

Predaju zdravotníckych pomôcok pomocou internetu je potrebné venovať osobitnú pozornosť. 
Je potrebné predísť tomu, aby takýto spôsob alebo iné alternatívne distribučné spôsoby 
ohrozili zdravie spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 2 BOD 2

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

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

- pomôcky na mieru nemohli byť uvedené 
na trh a uvedené do prevádzky, ak spĺňajú 
podmienky uvedené v článku 11 v spojení 
s prílohou VIII; k pomôckam triedy IIa, IIb 
a III sa musí priložiť vyhlásenie podľa 
prílohy VIII, ktorého kópia sa poskytne na
žiadosť pacienta, ktorého je možné
jednoznačne identifikovať. Vyhlásenie 
zostane zásadne u posledného dodávateľa 
a  je možné doň kedykoľvek nahliadnuť.
Pomocou vyhlásenia je výrobca 
jednoznačne identifikovaný.

Odôvodnenie

Kvôli ochrane osobných údajov musí byť možné určiť totožnosť pacienta aj pomocou 
zakódovania.
Pacient sa spravidla o výrobcu zaujíma menej. Preto sa zdá byť pomerne náročné, poskytnúť 
každému pacientovi vysvetlenie. Je primeranejšie, ak údaje uchová lekár. Výrobca musí byť 
jednoznačne identifikovaný pomocou vyhlásenia. Môžu sa vyskytnúť prípady, v ktorých meno 
nestačí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 2 BOD 4 (B)

Článok 11 odsek 14 (Smernica 93/42/EHS)

(b) Dopĺňa sa tento odsek:
“14. Komisia môže v súlade s postupom 
uvedeným v článku 7 ods. 2 prijať 
opatrenia umožňujúce zabezpečenie 
pokynov na používanie inými 
prostriedkami.“

vypúšťa sa



PR\615942SK.doc PE 371.745v01-0014/28 PR\615942SK.doc

SK

Odôvodnenie

Mala by existovať možnosť poskytnúť informácie o bezpečnom a správnom používaní 
zdravotníckych pomôcok profesionálmi prostredníctvom moderných spôsobov komunikácie 
(napr. e- etiketovanie). Nový odsek 14 by mal byť zrušený a oddiel 13.1 prílohy l. by sa mal 
zmeniť a doplniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 2 BOD 6

Článok 13 odsek 1 bod (d) (Smernica 93/42/EHS)

d) uplatnenie pravidiel triedenia 
uvedených v prílohe IX vyžaduje 
rozhodnutie o tom, či sa na výrobok 
vzťahuje jedna z definícií uvedených 
v článku 1 ods. 2 body a) až e),

d) vyžaduje sa rozhodnutie o tom, či sa na 
určitý výrobok vzťahuje jedna z definícií 
uvedených v článku 1 ods. 2 body a) až e),

Odôvodnenie

Rozhodnutia musia súvisieť s určitými individuálnymi zdravotnými pomôckami, keďže 
kategórie pomôcok sú často rozsiahle a v kategóriách pomôcok nemajú jednotlivé pomôcky 
vždy rovnaké znaky alebo účely určenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 2 BOD 6 A (nový)

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

(6a) Do článku 13, ods. 1 sa na koniec 
odseku vkladá nasledujúca veta:
„Výbor uvedený v článku 7 je ustanovený 
do 31. 12. 2009.“

Odôvodnenie

Malo by existovať ohraničenie (sunset clause)pre príslušný komitologický výbor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 2 BOD 6 B (nový)

Článok 13 odsek 1 a (nový) (Smernica 93/42/EHS)

(6b) Do článku 13 sa vkladá odsek 1a:
(1a) Opatrenia v súlade s odsekom 1 sú 
výsledkom konzultácie s výrobcom 
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príslušnej zdravotníckej pomôcky a sú 
určené členským štátom a výrobcom. 
Komisia pri prijímaní týchto rozhodnutí 
zohľadní všetky právne hľadiská (vrátane 
rozsudkov národných súdov), bezpečnosť 
a účinnosť, vedecké hodnotenie, úžitok 
pre medicínu a doterajšie použitie 
pomôcky.  Ak to bude potrebné, získa sa 
stanovisko nezávislých odborníkov.

Odôvodnenie

Účel určený výrobcom je podľa článku 1 ods. 2 písm. a) smernice 93/42/EHS integrálnou 
súčasťou definície zdravotníckej pomôcky.
Pred prijatím rozhodnutia je preto dôležité, aby bol výrobca zapojený do príslušných 
rozhodnutí. O tom, či sa na pomôcku vzťahuje smernica 93/42/EHS rozhoduje Európsky 
súdny dvor. Preto by výrobcovia mali mať možnosť predložiť taký prípad Európskemu 
súdnemu dvoru. V opačnom prípade by museli zapojiť Európsky súdny dvor počas niekoľkých 
rokov v súlade s článkom 234 Zmluvy o EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 2 BOD 6 C (nový)

Článok 13 odsek 1 b (nový) (Smernica 93/42/EHS)

(6c) Do článku 13 sa vkladá odsek 1b:
(1b) Ak dostane Komisia odôvodnenú 
žiadosť v súlade s odsekom 1 písm. d) 
týkajúcu sa určitej pomôcky alebo 
kategórie pomôcok, uskutoční prieskum 
trhu s cieľom zistiť, či na vnútornom trhu 
existujú podobné pomôcky. Na tomto 
základe sa prijme rozhodnutie o zatriedení 
týchto pomôcok v súlade s postupom 
uvedeným v odseku 1. 

Odôvodnenie

Účel určený výrobcom je podľa článku 1 ods. 2 písm. a) smernice 93/42/EHS integrálnou 
súčasťou definície zdravotníckej pomôcky. Pred prijatím rozhodnutia je preto dôležité, aby 
bol výrobca zapojený do príslušných rozhodnutí. O tom, či sa na pomôcku vzťahuje smernica 
93/42/EHS rozhoduje Európsky súdny dvor. Preto by výrobcovia mali mať možnosť predložiť 
taký prípad Európskemu súdnemu dvoru. V opačnom prípade by museli zapojiť Európsky 
súdny dvor počas niekoľkých rokov v súlade s článkom 234 Zmluvy o EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 2 BOD 6 D (nový)
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Článok 13 odsek 1 c (nový) (Smernica 93/42/EHS)

(6d) Do článku 13 sa vkladá odsek 1c:
„1c. Členské štáty usmerňujú predaj a 
distribúciu všetkých kontaktných šošoviek 
na základe platného lekárskeho  predpisu 
v každom mieste predaja s cieľom chrániť 
zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov v 
Európe a súčasne zachovať slobodu 
výberu pokiaľ ide o autorizovanú 
predajňu alebo predajné miesto.“

Odôvodnenie

Kvôli rozsiahlemu používaniu kontaktných šošoviek a riziku spojenému s predajom bez 
lekárskeho predpisu, by sa tento článok mal vzťahovať na všetky druhy kontaktných šošoviek. 
Na dosiahnutie ochrany spotrebiteľov je potrebná všeobecná kontrola kvality šošoviek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 2 BOD 8

Článok 14a (Smernica 93/42/EHS)

(8) Článok 14a sa mení a dopĺňa takto:
(a) Druhý pododsek odseku 1 sa mení 
a dopĺňa takto:
(i) bod a) sa nahrádza takto:
“(a) údaje týkajúce sa registrácie 
výrobcov a splnomocnených zástupcov 
a pomôcok v súlade s článkom 14;“
(ii) dopĺňa sa tento bod d):
“(d) údaje týkajúce sa klinického 
skúšania podľa článku 15;”
(b) Odsek 3 sa nahrádza takto:
“3. Komisia v súlade s postupom 
uvedeným v článku 7 ods. 2 prijme 
opatrenia na implementáciu odsekov 1 a 2 
tohto článku, najmä v súvislosti 
s rozsahom požadovaných údajov 
týkajúcich sa klinického skúšania.“

(8) Článok 14a sa vypúšťa

Odôvodnenie

Databáza nie je ani po trinástich rokoch po vytvorení jej koncepcie v prevádzke! Preto si 
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mnohé členské štáty vytvorili vlastné systémy databáz. Európsky systém hlásenia udalostí 
funguje výborne. Niektoré členské štáty trvajú aj napriek registrácií výrobcov resp. 
splnomocneých zástupcov v satabáze EUDAMED na samostatnej registrácii, čo jednoznačne 
marí zmysel databázy a znamená dodatočné byrokratické opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
PRÍLOHA I BOD 1 (A)

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

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

V prípade pomôcok, ktoré obsahujú 
softvér, sa v softvérovej oblasti zohľadňujú 
zásady rozvoja životnosti, riadenia rizík, 
schvaľovania a overovania. 

Odôvodnenie

Výraz schvaľovanie by mal byť nahradený, aby sa tak predišlo zbytočným údajom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
PRÍLOHA I BOD 5 A (nový)

Príloha 6 oddiel 2.1 (Smernica 90/385/EHS)

(5a) V prílohe 6, ods. 2.1 bude prvá 
zarážka znieť takto:
„- údaje potrebné na identifikovanie danej 
pomôcky a cena.“

Odôvodnenie

Uvedením ceny sa zvyšuje transparentnosť dodávateľskej siete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
PRÍLOHA I BOD 5 B (nový)

Príloha 6 oddiel 2.1 (Smernica 90/385/EHS)

(5b) V prílohe 6, ods. 2.1 bude štvrtá 
zarážka znieť takto:
„ - osobitné vlastnosti pomôcky, ktoré sú 
uvedené v príslušnom predpise v písomnej 
forme.“
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Odôvodnenie

V článku 1 písm. d) sa uvádza, že uvedený predpis (pre pomôcky na mieru) môže vystaviť 
každá osoba, ktorá na základe odbornej kvalifikácie je na to oprávnená. V protiklade k 
uvedenému výroku sa v prílohe 2.1, štvrtá zarážka hovorí len o lekárskych predpisoch. Tento 
protiklad je potrebné odstrániť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
PRÍLOHA I BOD 5 C (nový)

Príloha 6 oddiel 3a (nový) (Smernica 90/385/EHS)

(5c) Do prílohy 6 sa vkladá tento odsek:
„3a. Údaje uvedené vo vyhláseniach v 
zmysle tejto prílohy sa uchovajú najmenej 
päť rokov po dátume výroby.“

Odôvodnenie

Nie je známy nijaký prípad, pri ktorom by sa požadovalo zachovať záznamy viac ako päť 
rokov. Preto je väčšie zaťaženie pre výrobcov pomôcok na mieru, vyplývajúce z tejto 
formulácie neprimerané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
PRÍLOHA II BOD 1 (A)

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

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

1. Pomôcky sa musia koncipovať a 
vyrábať takým spôsobom, aby ich 
používanie neohrozilo klinický stav a 
bezpečnosť pacienta, ani bezpečnosť a 
zdravie používateľov prípadne iných 
osôb, ak sa používajú na stanovený účel a 
dodržiavajú určené podmienky, najmä s 
ohľadom na skutočnosť, či je pomôcka 
určená na profesionálne účely alebo nie, 
s vedomím, že prípadné riziká spojené s 
ich používaním sú prijateľné z hľadiska 
prospechu pre pacienta a sú zlučiteľné so 
zvýšenou úrovňou ochrany zdravia 
a bezpečnosti. Výrobca hodnotí a znižuje 
potenciálne riziko v prípade chyby 
spôsobenej používateľom, ktorá môže 
súvisieť s ergonomickými vlastnosťami 
pomôcky a s predpokladaným prostredím 
používateľa pomôcky.
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Odôvodnenie

Aktuálny text vzťahujúci sa na „vzdelávanie a odbornú prípravu“ je možné vyložiť v 
jednotlivých členských štátoch rôznymi spôsobmi a to by mohlo viesť k právnej neistote.
Súčasné znenie smernice si vyžaduje vykonanie náležitej analýzy vnútorného rizika spojeného 
so vzhľadom pomôcky, na zabezpečenie tohto, aby ergonomické vlastnosti špecifickej 
pomôcky boli v súlade so zamýšľaným účelom, najmä ak sú takéto pomôcky určené na 
neprofesionálne používanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
PRÍLOHA II BOD 1 (A) A (nový)

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

(aa) Odsek 6a sa vkladá v tomto znení:
„6a. Výrobcovia resp. splnomocnení 
zástupcovia musia v celej Európskej únii 
jednotným spôsobom vyhlásiť pomôcky s 
ohľadom na ich opätovné použitie.“

Odôvodnenie

Je potrebné zastaviť neprijateľnú situáciu, v ktorej je jedna pomôcka v členskom štáte 
ponúkaná ako pomôcka na jednorazové použitie (single- use) a v inom štáte je tá istá 
pomôcka predávaná na viacúčelové použitie (multiple- use).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
PRÍLOHA II BOD 1 (B) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odôvodnenie

Súčasný systém, ktorý notifikovaným úradom umožňuje požiadať o stanoviská každý z 
príslušných národných orgánov by sa mal zachovať s cieľom zabezpečiť včasné a nenákladné 
posúdenie bezpečnosti a kvality príslušnej látky. Povinnosť hodnotiť užitočnosť zahrnutia 
medicínskej látky do zdravotníckej pomôcky by aj naďalej mala zostať kompetenciou orgánu 
zodpovendého za celkové hodnotenie pomôcky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
PRÍLOHA II BOD 1 (C) 

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

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

7.4a. Ak je v pomôcke obsahuje ako 
neoddeliteľnú súčasť látku, ktorá keď sa 
použije oddelene, môže byť považovaná za 
produkt tkanivového inžinierstva v zmysle 
[článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) 
Európskeho parlamentu a Rady č. [...] (**) 
[o pokrokových liečebných postupoch, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
726/2004]] a ktorej bunková alebo 
tkanivová časť obsahuje len tkanivá alebo 
bunky, ktoré nie sú životaschopné a ktorá 
je schopná pôsobiť na organizmus 
vedľajším účinkom popri hlavnom účinku 
zdravotníckej pomôcky, musí sa 
bezpečnosť, kvalita a užitočnosť tohto 
výrobku overovať analogicky s metódami 
uvedenými v prílohe I, časti IV, bode 5 
smernice 2001/83/ES v znení najnovších 
zmien a doplnkov.

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

Notifikovaný orgán po overení 
užitočnosti tejto látky ako súčasti 
zdravotníckej pomôcky a s ohľadom na 
stanovený účel pomôcky, požiada EMEA
o vedecké stanovisko ku kvalite a 
bezpečnosti látky.
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Odôvodnenie

Súčasný systém, ktorý notifikovaným úradom umožňuje požiadať o stanoviská každý z 
príslušných národných orgánov by sa mal zachovať s cieľom zabezpečiť včasné a nenákladné 
posúdenie bezpečnosti a kvality príslušnej látky. Povinnosť hodnotiť užitočnosť zahrnutia 
medicínskej látky do definície zdravotníckej pomôcky by aj naďalej mala zostať kompetenciou 
orgánu zodpovendého za celkové hodnotenie pomôcky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
PRÍLOHA II BOD 1 (E)

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

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

Pre pomôcky, ktoré obsahujú softvér, sa v 
softvérovej oblasti zohľadňujú zásady 
rozvoja životnosti, riadenia rizík, 
schvaľovania a overovania. 

Odôvodnenie

Výraz schvaľovanie by mal byť nahradený, aby sa tak predišlo zbytočným údajom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
PRÍLOHA II BOD 1 (F)

Príloha I oddiel 13.1 odsek 1 (Smernica 93/42/EHS)

13.1. Ku každej pomôcke sa musia priložiť
informácie potrebné na bezpečné a správne
používanie pomôcky a na identifikovanie 
výrobcu, pričom sa prihliada na vzdelanie a 
vedomosti potenciálnych používateľov.

13.1 Každá pomôcka musí obsahovať 
informácie potrebné na bezpečné 
zamýšľané používanie, pričom sa prihliada 
na vzdelanie a vedomosti potenciálnych 
používateľov.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby pre odborníkov existovala možnosť získať informácie o bezpečnom a 
správnom používaní zdravotných pomôcok prostredníctvom moderných spôsobov 
komunikácie (napr. e-labelling). Nový odsek 14 v článku 11 by mal byť vypustený a oddiel 
13.1 prílohy I by mal byť z tohto dôvodu zmenený a doplnený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
PRÍLOHA II BOD 1 (F A) (nový)

Príloha I oddiel 13.1 odseky 3 a 4 (Smernica 93/42/EHS)

(fa) V oddiele 13.1 sa tretí a štvrtý odsek 
nahrádza takto:
„S ohľadom na realizovateľnosť a 
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primeranosť by sa informácie potrebné 
na bezpečné použitie pomôcky mali 
nachádzať na samotnej pomôcke a/alebo 
na obale každej časti alebo ak je to 
potrebné na predajnom obale. Ak nie je 
možné zabaliť pomôcku samostatne, je 
potrebné uviesť a doplniť informácie o 
jednej alebo viacerých pomôckach.

Návod na použitie musí byť pripojený ku 
každej pomôcke prostredníctvom 
najmodernejšieho systému prenosu 
informácií. Návod na použitie v inej 
podobe ako papierovej  je možné 
poskytnúť len v prípade zdravotníckych 
pomôcok, ktoré sú určené na používanie 
odborníkmi v zdravotníckych 
zariadeniach. V takom prípade musí 
výrobca zdravotníckym zariadeniam 
poskytnúť možnosť, aby mohli včas 
požiadať o informácie v papierovej 
podobe. 

Takéto návody na použitie nie sú potrebné 
pre zdravotnícke pomôcky triedy I a IIa, 
ak sa môžu bezpečne používať bez 
uvedeného návodu.“

Odôvodnenie

Je potrebné, aby pre odborníkov existovala možnosť získať informácie o bezpečnom a 
správnom používaní zdravotných pomôcok prostredníctvom moderných spôsobov 
komunikácie (napr. e-labelling). Nový odsek 14 v článku 11 by mal byť vypustený a oddiel 
13.1 prílohy I by mal byť z tohto dôvodu zmenený a doplnený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
PRÍLOHA II BOD 1 (G) (II)

Príloha I bod 13.3 podbod (b) (Smernica 93/42/EHS)

(b) údaje nevyhnutne potrebné na to, aby 
používateľ mohol identifikovať pomôcku a 
obsah obalu vrátane príslušného kódu 
medzinárodne uznávanej nomenklatúry 
generických zdravotníckych pomôcok;

(b) údaje nevyhnutne potrebné na to, aby 
používateľ mohol identifikovať pomôcku a 
obsah obalu.

Odôvodnenie

„Kód medzinárodne uznávanej nomenklatúry“, ktorý bol zavedený v návrhu, by mal byť 
považovaný za súčasť informácií predložených výrobcom, no nemalo by sa požadovať, aby 
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bol uvedený na etikete. Povinnosť uviesť taký kód, ktorý je neustále aktualizovaný, na etikete 
pomôcky by mohlo spôsobiť časté zmeny etikiet. To  znamená výrazné náklady pre priemysel a 
neprispieva k bezpečnosti pomôcky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
PRÍLOHA II BOD 7 (A)

Príloha VII oddiel 2 (Smernica 93/42/EHS)

2. Výrobca musí zostaviť technickú 
dokumentáciu opísanú v oddiele 3. 
Výrobca alebo oprávnený zástupca 
so sídlom v Spoločenstve musí dať túto 
dokumentáciu vrátane vyhlásenia ES o 
súlade k dispozícii vnútroštátnym orgánom 
na účely inšpekcie na obdobie rovnajúce sa
minimálne predpokladanej životnosti 
výrobku podľa definície výrobcu, ale nie 
kratšie ako päť rokov od dátumu výroby.

2. Výrobca musí zostaviť technickú 
dokumentáciu opísanú v oddiele 3.
Výrobca alebo oprávnený zástupca 
so sídlom v Spoločenstve alebo dovozca
musí dať túto dokumentáciu vrátane 
vyhlásenia ES o súlade k dispozícii 
vnútroštátnym orgánom na účely inšpekcie 
na obdobie najmenej piatich rokov od 
dátumu výroby.

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť administratívnym prekážkam by mala existovať možnosť, že dovozca 
dostane príslušné dokumenty. V druhej časti ide o prispôsobenie k pozmeňujúcemu a 
doplňujúcemu návrhu 2, ktoré má prispieť k zníženiu byrokratickej záťaže pre stredných 
dovozcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
PRÍLOHA II BOD 8 (A A) (nové)

Príloha VIII oddiel 2.1 (Smernica 93/42/EHS)

(aa) odsek 2.1, štvrtá zarážka znie:
„ - osobitné vlastnosti pomôcky, ktoré sú 
uvedené v predpise.“

Odôvodnenie

V článku 1 písm. d) sa uvádza, že uvedený predpis (pre pomôcky na mieru) môže vystaviť 
každá osoba, ktorá na základe odbornej kvalifikácie je na to oprávnená. V protiklade k 
uvedenému výroku sa v prílohe 2.1, štvrtá zarážka hovorí len o lekárskych predpisoch. Tento 
protiklad je potrebné odstrániť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
PRÍLOHA II BOD 8 (D)

Príloha VIII oddiel 4 (Smernica 93/42/EHS)

4. Informácie obsiahnuté v deklaráciách 4. Informácie obsiahnuté vo vyhláseniach 
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podľa tejto prílohy sa majú uchovávať po 
dobu ekvivalentnú minimálne životnosti 
výrobku definovanej výrobcom, ale nie 
kratšiu ako päť rokov od dátumu výroby.

podľa tejto prílohy sa majú uchovávať v 
období naj menenej piatich rokov od 
dátumu výroby.

Odôvodnenie

Nie je známy nijaký prípad, pri ktorom by sa požadovalo zachovať záznamy viac ako päť 
rokov. Preto je väčšie zaťaženie pre výrobcov pomôcok na mieru, vyplývajúce z tejto 
formulácie neprimerané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
PRÍLOHA II BOD 8 (E)

Príloha VIII oddiel 5 úvodný odsek (Smernica 93/42/EHS)

5. Pri pomôckach na mieru sa musí 
výrobca zaviazať, že zavedie a bude 
aktualizovať postup systematického 
hodnotenia získaných skúseností 
s pomôckami od ukončenia ich výroby 
vrátane ustanovení uvedených v prílohe 
X, a použije primerané nástroje na 
uplatňovanie všetkých potrebných 
nápravných opatrení. Tento záväzok musí 
obsahovať povinnosť výrobcu informovať 
príslušné orgány o týchto udalostiach 
akonáhle sa o nich dozvie:

5. Pri pomôckach na mieru sa musí 
výrobca zaviazať, že vyhodnotí získané 
skúsenosti od ukončenia výroby a použije 
primerané nástroje na uplatňovanie 
všetkých potrebných nápravných opatrení.
Tento záväzok musí obsahovať povinnosť 
výrobcu informovať príslušné orgány o 
týchto udalostiach, o udalostiach, ktorým 
sa dalo predísť a o náležitých nápravných 
opatreniach, hneď ako sa o nich dozvie.

Odôvodnenie

Výrobcovia pomôcok na mieru majú najlepšiu možnosť spätne sledovať svoje výrobky, keďže 
pacient uviedol svoje meno. Požadovaný systematický postup (zavedenie normy ISO 13485) 
znamená dodatočné ročné náklady pre zubných technikov, optikov, technikov načúvacích 
prístrojov a výrobcov ortopedických topánok približne vo výške 2000 –5000 EUR. Nedá sa to 
ospravedlniť, keďže všeobecná formulácia zakrýva riziká.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
PRÍLOHA II BOD 9 (B)

Príloha IX kapitola II oddiel 2.6 (Smernica 93/42/EHS)

2.6. Pri výpočte doby trvania podľa oddielu 
1.1 kapitoly I sa neprerušeným používaním 
rozumie skutočné neprerušené používanie 
pomôcky na stanovený účel. Ak sa však 
používanie pomôcky preruší preto, aby sa 
pomôcka okamžite nahradila rovnakou 
alebo identickou pomôckou, považuje sa to 

2.6. Pri výpočte doby trvania podľa oddielu 
1.1 kapitoly I sa neprerušeným používaním
rozumie skutočné neprerušené používanie 
pomôcky na stanovený účel. Ak sa však 
používanie pomôcky preruší preto, aby sa 
pomôcka okamžite nahradila rovnakou 
alebo identickou pomôckou, považuje sa to 
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za predĺženie neprerušeného používania 
pomôcky.

za predĺženie neprerušeného používania 
pomôcky, okrem prípadov, ak je možné 
dokázať, že také nahradenie znižuje 
riziká, vyplývajúce z nepretržitého 
používania pomôcky.

Odôvodnenie

Súčasný návrh môže ovplyvniť klasifikáciu niektorých  výrobkov zaradením do vyššej triedy, a 
to nie je odôvodniteľné, keďže obdobie, počas ktorého bude pacient v kontakte so zariadením 
nie je jediným faktorom pri určovaní rizika. Určenie trvania kontaktu medzi zariadením a 
pacientom by malo súvisieť s analýzou rizík spojených s takýmto kontaktom.  
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Európskej komisie o revízii smerníc 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach, 
90/385/EHS o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach a prispôsobení 
smernice 98/79/ES je v zásade vítaný.
Podrobnejšie posúdenie však ukázalo rôzne slabé miesta, ktoré by sa prostredníctvom 
nasledujúcej dôvodovej správy mali odstrániť. Hlavné body v skratke:

1. Odlíšenie od iných smerníc

Na bezproblémové uplatnenie smernice bez byrokratických prekážok orgánmi je nevyhnutné 
jasné odlíšenie smernice od ostatných zákonov resp. jasné vymedzenie pojmu zdravotnícka 
pomôcka. Podľa možností je potrebné zabrániť prekrývaniu tejto smernice s podobnými 
smernicami ako je smernica o kozmetických výrobkoch, smernica o liekoch alebo smernica o 
liekoch určených na použitie pri pokrokových liečebných postupoch. To bolo vysvetlené v 
rôznych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Je potrebné zdôrazniť, že všetky pomôcky, 
ktoré obsahujú ľudské tkanivo by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti smernice o 
zdravotníckych pomôckach. Po dohovore s osobami zodpovednými za smernicu o 
pokrokových liečebných postupoch sa príslušné časti z návrhu smernice vyberú a tým sa 
dostanú do výlučného rozsahu pôsobnosti smernice o pokrokových liečebných postupoch.

2. Jasné kritériá rozhodovania o triedení pomôcok

Orgány musia byť schopné bez akýchkoľvek problémov zaradiť jednotlivé pomôcky k 
príslušnej smernici. Preto je vhodné vypracovať zoznam odkazov k jednotlivým pomôckam 
prostredníctvom dodatočnej prílohy k smernici 93/42/EHS. Pomocou uvedeného zoznamu by 
sa aj problematické pomôcky dali zaradiť jednoznačne a bez byrokratických prieťahov. 

3. Právna istota

Z návrhu Komisie vyplývajú nedostatky s ohľadom na právnu istotu. Z tohto dôvodu by sa v 
budúcnosti malo zabezpečiť, aby boli výrobcovia zapojení do prijímania rozhodnutí o triedení 
pomôcok resp. je potrebné zabezpečiť, aby existovala možnosť priamej žaloby Európskemu 
súdnemu dvoru.
Takto by sa predišlo niekoľkoročným procesom pred národnými súdmi s cieľom požiadať o 
zapojenie Európskeho súdneho dvora.

4. Opätovné použitie

Predovšetkým je si potrebné uvedomiť, že opätovné použitie zdravotníckej pomôcky je v 
zásade povolené a je regulované na národnej úrovni. Napriek tomu by mali na európskej 
úrovni existovať normy pre prípad opätovného použitia pomôcky. Okrem toho by sa nemalo 
stávať, že istí výrobcovia vyhlasujú rovnakú pomôcku v jednom členskom štáte za pomôcku 
na jednorazové použitie a v inom členskom štáte za pomôcku na viacúčelové použitie.
Označenie musí byť preto v budúcnosti jednotné.

5. Predchádzanie byrokracii
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Je osobitne dôležité zabrániť tomu, aby s predkladanou revíziou podstatne narástla 
byrokracia. Z tohto dôvodu je potrebné na viacerých miestach uskutočniť nápravu.
Je postačujúce, aby dokumentácia výrobcu bola na účely nahliadnutia k dispozícii päť rokov.
V prípade starších pomôcok nebolo doposiaľ nahliadnutie do dokumentácie potrebné.
Zabezpečenie systematických postupov v prípade pomôcok na mieru je potrebné len v 
prípadoch, ak náležité opatrenia netvoria súčasť lekárskej terapie.
Rovnako by aj vyhlásenie o zhode malo v zásade patriť ku kompetenciám lekára, keďže u 
pacienta sa môže ľahko stratiť.


