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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu°7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 
Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS ter Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/8/ES 
glede ponovnega pregleda direktiv o medicinskih pripomočkih
(KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2005)0681)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, v skladu s katerima je Komisija 
predložila predlog Parlamentu (C6-0006/2006),

– ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in Odbora za industrijo, raziskave in 
energetiko (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, da zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, da stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 6 A (novo)

(6a) Zaradi sedanje pravne negotovosti je 
treba natančno določiti mejo med 
Direktivo 93/42/EGS in Direktivo 
Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o 
približevanju zakonodaje držav članic v 
zvezi s kozmetičnimi izdelki1. Pri tem je 
treba upoštevati zlasti osnovni cilj 
izdelkov. 
1UL L 262, 27.9.1976, str. 169. Nazadnje 
spremenjena z Uredbo (ES) št. 2005/80 Komisije 
(UL L 303, 22.11.2005, str. 32).

  
1 UL C ..., 00.00.2006, str. ....
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Obrazložitev

Člen 1(5)(d) Direktive 93/42/EWG glede določitve meje med to direktivo in 
Direktivo 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki se v Združenem kraljestvu in Nemčiji 
razlaga različno. Zato da se zagotovi enotna uporaba evropske zakonodaje, je treba dodati 
pojasnilo. Posebno upoštevanje namena, ki ga načeloma opredeli proizvajalec, je v skladu s 
sodno prakso Sodišča evropskih skupnosti v zvezi z mejnimi izdelki.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 6 B (novo)

(6b) Meja med Direktivo 93/42/ESG in 
drugimi direktivami, kot je na primer 
Direktiva 2001/83/ES, ni vedno jasna. 
Zato je treba uvesti seznam z navodili, ki 
bo vsem udeležencem olajšal odločitev, 
katero direktivo uporabiti za določen
izdelek.

Obrazložitev

Več izdelkov ne sodi v Direktivo 93/42/EGS ali druge direktive in so zato neopredeljeni. Zato 
da se bodo organi in proizvajalci lažje odločili, ali je izdelek glede na opredelitev medicinski 
pripomoček, mora Direktiva zajemati različne primere, iz katerih bo razvidno, ali je 
pripomoček že vnaprej določen, da sodi v Direktivo 93/42/EGS ali ne. Vendar ti primeri ne 
smejo nadomestiti posameznih odločitev.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 9

(9) Da se bolje dokaže skladnost 
proizvajalcev uporabniku prilagojenih 
pripomočkov, je treba vpeljati izrecno 
zahtevo po poprodajnem sistemu pregledov 
proizvodnje za poročanje organom, ki že 
obstaja za druge pripomočke; da se okrepi 
informiranje bolnikov, je treba oblikovati 
zahtevo, da mora tudi bolnik prejeti
„izjavo“ iz Priloge VIII k Direktivi 
93/42/EGS, ki mora vključevati ime 
proizvajalca.

(9) Da se bolje dokaže skladnost 
proizvajalcev uporabniku prilagojenih 
pripomočkov, je treba vpeljati izrecno
zahtevo po poprodajnem sistemu pregledov 
proizvodnje za poročanje organom, ki že 
obstaja za druge pripomočke; da se okrepi 
informiranje bolnikov, je treba oblikovati 
zahtevo, da lahko tudi bolnik kadarkoli
vidi „izjavo“ iz Priloge VIII k Direktivi 
93/42/EGS pri tistemu, ki jo je nazadnje 
izdal, in če je potrebno, prejme tudi njeno 
kopijo.

Obrazložitev

Bolnika praviloma ne zanima proizvajalec. Če bi vsak bolnik prejel izjavo za domov, bi bili 
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stroški precej visoki. Zato je bolj smiselno, da podatke hrani zdravnik.

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 13

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

(13) Za ustrezno in učinkovito delovanje 
Direktive 93/42/EGS v zvezi z 
ureditvenimi nasveti glede vprašanj 
razvrščanja na nacionalni ravni, zlasti 
vprašanja, ali je izdelek opredeljen kot 
medicinski pripomoček ali ne, je v interesu 
nacionalnega tržnega nadzora ter zdravja in 
varstva ljudi vzpostavitev postopka za 
odločanje, ali je izdelek opredeljen kot 
medicinski pripomoček ali ne. Zaradi 
pravne varnosti morajo takšne odločitve 
zadevati le posamezne izdelke in ne 
različnih kategorij izdelkov, razen tega pa 
morajo biti usmerjene v države članice in 
proizvajalce. Eden ključnih elementov za 
opredelitev medicinskega pripomočka je 
predvidena, ki jo določi proizvajalec. Zato 
je primerno, da je proizvajalec v okviru 
svoje pravice do posvetovanja v celoti 
vključen, preden se sprejme odločitev
glede opredelitve posameznega izdelka.

Obrazložitev

Veliko kategorij izdelkov zajema širok razpon izdelkov, ki pa nimajo vedno enakih značilnosti 
ali niso predvideni za enako uporabo. Odločitev mora biti zato vedno povezana s posameznim 
izdelkom. Razen tega je predvidena uporaba, ki jo določi proizvajalec, bistven element 
opredelitve medicinskega pripomočka, zato morajo imeti proizvajalci pomembno vlogo pri 
postopkih odločanja. 

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 15

(15) Da se še naprej zagotavljata zdravje in 
varstvo ljudi, je treba zagotoviti bolj 
dosledno uporabo določb o ukrepih za 
varovanje zdravja.

(15) Da se še naprej zagotavljata zdravje in 
varstvo ljudi, je treba zagotoviti bolj 
dosledno uporabo določb o ukrepih za 
varovanje zdravja. Zlasti je treba 
zagotoviti, da pripomočki v trenutku 
uporabe ne ogrožajo varnosti ali zdravja 
bolnikov. Glede pogostosti uporabe mora 
v Evropi za pripomočke veljati enotna 
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deklaracija. Razen tega je treba ukrepe za 
ponovno predelavo načeloma še naprej 
urejati na nacionalni ravni.

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da se noben medicinski pripomoček ne deklarira za „enkratno uporabo“ v 
eni državi članici in hkrati za „večkratno uporabo“ v drugi državi članici. Razen tega morajo 
v primeru ponovne predelave veljati enotni higienski standardi. 

Predlog spremembe 6
ČLEN 1, TOČKA 1(A)(I)

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

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

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

Obrazložitev

V ta člen je treba vključiti le programsko opremo za diagnostične namene in ne vso 
programsko opremo. Vključitev besedne zveze „za medicinske namene“ lahko povzroči 
izključitev nekaterih izdelkov iz Direktive. To bi povzročilo negotovost med uporabniki in 
možnost, da se na bolnikih uporabljajo nenadzorovani izdelki.

Predlog spremembe 7
ČLEN 1, TOČKA 1(D)

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

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

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

Obrazložitev

Pojasniti je treba opredelitev tistih kombiniranih izdelkov, ki spadajo na področje uporabe 
Direktive 93/42/EGS in Direktive 90/385/EGS, da se omogoči združljivost s pristopom iz 
poročila Mikolasika o zdravilih za napredno zdravljenje. Le tiste izdelke, ki vsebujejo tkiva in 
celice, ki niso sposobna živeti, in ki imajo ob pripomočku na človeško telo dopolnilni učinek, 
je treba obravnavati kot medicinske pripomočke in jih v skladu s tem oceniti. Vse druge 
kombinirane izdelke je treba razvrstiti kot zdravila za napredno zdravljenje.

Predlog spremembe 8
ČLEN 1, TOČKA 1 A (novo)

Člen 4, odstavek 2, alinea 2 (Direktiva 90/385/EGS)

(1a) Alinea 2 člena 4 (2) se nadomesti z 
naslednjim besedilom:
–Uporabniku prilagojeni pripomočki bodo 
dani na trg ali v uporabo, če izpolnjujejo 
predvidene pogoje iz Priloge VI in če jim 
je priložena izjava iz te priloge, ki jo bodo 
bolniki, ki bodo lahko nedvoumno izkazali 
svojo identiteto, na svojo zahtevo prejeli 
kot kopijo. Načeloma ostaja izjava pri 
zdravniku, ki bolnika zdravi, in mora biti 
vedno na voljo za vpogled. Proizvajalec 
mora biti v izjavi jasno opredeljen.

Obrazložitev

Zaradi zaščite podatkov mora biti mogoče identiteto bolnika zagotoviti tudi s kodifikacijo. 
Bolnika praviloma ne zanima proizvajalec. Če bi vsak bolnik prejel izjavo za domov, bi bili 
stroški precej visoki. Zato je bolj smiselno, da podatke hrani zdravnik. Proizvajalec mora biti 
v izjavi jasno opredeljen. Lahko obstajajo primeri, v katerih ime ni dovolj. 

Predlog spremembe 9
ČLEN 1, TOČKA 3

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

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

Za pripomočke iz odstavka 1 pooblaščeni 
zastopnik pristojne organe v državi članici, 
v kateri ima registrirano poslovno enoto, 
obvesti o naslovu registrirane poslovne 
enote in kategoriji zadevnih pripomočkov. 
Elektronski postopek je dovolj. Razen tega 
mora biti pooblaščeni zastopnik na voljo 
za posvetovanje.
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Obrazložitev

Naloge pooblaščenega zastopnika morajo biti čim jasneje določene.

Predlog spremembe 10
ČLEN 2, TOČKA 1(A)(I)

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

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

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

Obrazložitev

V ta člen je treba vključiti le programsko opremo za diagnostične namene in ne vso 
programsko opremo. Vključitev besedne zveze „za medicinske namene“ lahko povzroči 
izključitev nekaterih izdelkov iz Direktive. To bi povzročilo negotovost med uporabniki in 
možnost, da se na bolnikih uporabljajo nenadzorovani izdelki.

Predlog spremembe 11
ČLEN 2, TOČKA 1(A)(I A) (novo)

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

(ia) Na koncu točke (a) se doda stavek:
„Vse kontaktne leče se v okviru te 
direktive štejejo za medicinske 
pripomočke;“

Obrazložitev

Jasno je treba opredeliti, da se kontaktne leče obravnavajo kot medicinski pripomoček.

Predlog spremembe 12
ČLEN 2, TOČKA 1(E)

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

4b. Če pripomoček, kot sestavni del, 
vsebuje snov, ki lahko velja, če se 

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

uporablja ločeno, za izdelek iz človeških 
tkiv v smislu [člena 2(2) Uredbe (ES) 
št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta(**) [o naprednih terapijah in 
spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004]] in
katerega celični ali tkivni del vsebuje le 
tkiva ali celice, ki niso sposobna živeti, ter
ki ima verjetno ob tem medicinskem 
pripomočku na telo dopolnilni učinek, se 
mora ta pripomoček oceniti in odobriti v 
skladu s to direktivo.

Obrazložitev

Pojasniti je treba opredelitev tistih kombiniranih izdelkov, ki spadajo na področje uporabe 
Direktive 93/42/EGS in Direktive 90/385/EGS, da se omogoči združljivost s pristopom iz 
poročila Mikolasika o zdravilih za napredno zdravljenje. Le tiste izdelke, ki vsebujejo tkiva in 
celice, ki niso sposobna živeti, in ki imajo ob pripomočku na človeško telo dopolnilni učinek, 
je treba obravnavati kot medicinske pripomočke in jih v skladu s tem oceniti. Vse druge 
kombinirane izdelke je treba razvrstiti kot zdravila za napredno zdravljenje.

Predlog spremembe 13
ČLEN 2, TOČKA 1 (F) (IA) (novo)

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

(ia) Točka d se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
„(d) kozmetična sredstva v smislu 
Direktive 76/768/EGS. 
Predvidena uporaba pripomočka, ki jo 
določi proizvajalec, je bistveno merilo za 
odločitev, ali posamezni pripomoček sodi 
v zgoraj omenjeno direktivo ali v to 
direktivo.“

Obrazložitev

Člen 1(5)(d) Direktive 93/42/EWG glede določitve meje med to direktivo in 
Direktivo 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki se v Združenem kraljestvu in Nemčiji 
razlaga različno. Zato da se zagotovi enotna uporaba evropske zakonodaje, je treba dodati 
pojasnilo. Posebno upoštevanje namena, ki ga načeloma opredeli proizvajalec, je v skladu s 
sodno prakso Sodišča evropskih skupnosti v zvezi z mejnimi izdelki. 

Predlog spremembe 
ČLEN 2, TOČKA 1(G)

Člen 1, odstavek 6 (Direktiva 93/42/EGS)
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(g) Odstavek 6 se črta. (g) Odstavek 6 se nadomesti z:
„6. Ta direktiva se ne uporablja za osebno 
zaščitno opremo, ki jo ureja Direktiva 
89/686/EGS. Pri odločanju, ali izdelek 
ureja zgoraj navedena ali ta direktiva, se 
upošteva zlasti glavni predvideni namen 
izdelka in ustreznega mehanizma 
delovanja.

Obrazložitev

Če izdelek spada v opredelitev „medicinskega pripomočka“ in morebiti na področje uporabe 
drugih direktiv (npr. zdravila, kozmetika, osebna zaščitna oprema, stroji), določitev direktive, 
ki se mora uporabljati, temelji na oceni glavnega predvidenega namena in s tem povezanega 
ustreznega mehanizma delovanja izdelka, da se proizvajalcu in drugim zainteresiranim 
osebam zagotovi pravna varnost/jasnost. 

Predlog spremembe 15
ČLEN 2, TOČKA 1 A (novo)

Člen 2, odstavek 1 a (novo) (Direktiva 93/42/ES)

(1a) V členu 2 se doda odstavek: 
„Države članice prav tako sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za zagotovitev, da 
prodaja medicinskih pripomočkov prek 
spleta, po pošti in prek drugih 
distribucijskih kanalov ne ogroža 
zdravja in varnosti potrošnikov ter da je 
v skladu z vsemi določbami iz te 
direktive.“

Obrazložitev

Upoštevati je treba zlasti prodajo medicinskih pripomočkov prek interneta. Preprečiti je 
treba, da takšni in drugačni načini trženja ne ogrožajo zdravja potrošnikov.

Predlog spremembe 16
ČLEN 2, TOČKA 2

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

–dajanja na trg ali v uporabo uporabniku 
prilagojenih pripomočkov, če izpolnjujejo 
pogoje iz člena 11 v kombinaciji s Prilogo 
VIII; pripomočke v razredih IIa, IIb in III 
mora spremljati izjava iz Priloge VIII, ki 
bo posredovana imenovanemu bolniku. 

–dajanja na trg ali v uporabo uporabniku 
prilagojenih pripomočkov, če izpolnjujejo 
pogoje iz člena 11 v kombinaciji s Prilogo 
VIII; pripomočke v razredih IIa, IIb in III 
mora spremljati izjava iz Priloge VIII, ki 
bo bolniku, ki bo lahko nedvoumno 
izkazal svojo identiteto, posredovana na 
njegovo zahtevo kot kopija. Načeloma 
ostane izjava pri zdravniku, ki bolnika 
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zdravi, in mora biti vedno na voljo za 
vpogled. Proizvajalec mora biti v izjavi 
jasno opredeljen.

Obrazložitev

Zaradi zaščite podatkov mora biti mogoče identiteto bolnika zagotoviti tudi s kodifikacijo. 
Bolnika praviloma ne zanima proizvajalec. Če bi vsak bolnik prejel izjavo za domov, bi bili 
stroški precej visoki. Zato je bolj smiselno, da podatke hrani zdravnik. Proizvajalec mora biti 
v izjavi jasno opredeljen. Lahko obstajajo primeri, v katerih ime ni dovolj. 

Predlog spremembe 17
ČLEN 2, TOČKA 4(B)

Člen 11, odstavek 14 (Direktiva 93/42/EGS)

(b) Doda se naslednji odstavek:
„14. Komisija lahko, v skladu s 
postopkom iz člena 7(2), sprejme ukrepe, s 
katerimi se navodila za uporabo 
zagotovijo z drugimi sredstvi.“

črtano

Obrazložitev

Zagotoviti je treba možnost zagotavljanja informacij za varno in pravilno uporabo 
medicinskih pripomočkov s strani strokovnjakov prek sodobnih sredstev obveščanja (npr. e-
označevanje). Nov odstavek 14 je treba črtati in zato je treba oddelek 13.1 Priloge I 
spremeniti.

Predlog spremembe 18
ČLEN 2, TOČKA 6

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

d) uveljavljanje klasifikacijskih pravil iz 
Priloge IX zahteva odločitev, ali je izdelek 
opredeljen v členu 1(2)(a) do (e),

d) zahteva odločitev, ali je določen izdelek 
opredeljen v členu 1(2)(a) do (e), 

Obrazložitev

Odločitev mora biti povezana s posameznim izdelkom, ker so kategorije izdelkov pogosto 
obsežne in posamezni izdelki v kategorijah izdelkov nimajo vedno enakih značilnosti in niso 
predvideni za enako uporabo.
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Predlog spremembe 19
ČLEN 2, TOČKA 6 A (novo)

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

(6a) Členu 13 (1) se na koncu odstavka 
doda naslednjih stavek:
„Omenjen odbor iz člena 7 je treba 
ustanoviti do 31. decembra 2009.“

Obrazložitev

Določiti je treba omejitev („klavzulo sončnega zahoda“) ustreznega odbora v komitologiji.

Predlog spremembe 20
ČLEN 2, TOČKA 6 B (novo)

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

(6b) Členu 13 se doda naslednji 
odstavek 1a:
(1a) Ukrepi iz odstavka 1 so rezultat 
posvetovanja s proizvajalci ustreznega 
izdelka in veljajo za države članice ter za 
proizvajalce. Pri takšnih odločitvah mora 
Komisija upoštevati vsa pravna stališča 
(vključno z odločitvami nacionalnih 
sodišč), kot so varnost in učinkovitost, 
znanstvena ocena, medicinska raba in 
dosedanja uporaba izdelka. Če se zdi 
primerno, je treba pridobiti mnenje 
neodvisnih znanstvenih strokovnjakov.

Obrazložitev

Predvidena uporaba proizvajalca je po členu 1(2)(a) Direktive 93/42/EGS pomemben del 
opredelitve medicinskega pripomočka. Zato je pomembno, da je pred odločitvijo proizvajalec 
vključen v ustrezno odločanje. Če pripomoček sodi v Direktivo 93/42/EGS, nazadnje odloči 
Sodišče Evropskih skupnosti. Zato morajo imeti proizvajalci možnost, da zagotovijo, da lahko 
takšen primer predložijo Sodišču Evropskih skupnosti. V nasprotnem primeru bi morali 
Sodišče Evropskih skupnosti v okviru člena 234 Pogodbe EU vključiti v dolgoletne postopke.

Predlog spremembe 21
ČLEN 2, TOČKA 6 C (novo)

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

(6b) Členu 13 se doda naslednji 
odstavek 1b:
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(1b) Če prejme Komisija utemeljeno 
zahtevo države članice iz odstavka 1 (d) v 
zvezi z določenim izdelkom ali kategorijo 
izdelkov, izvede raziskavo trga, da ugotovi, 
ali podobni izdelki že obstajajo na 
enotnem trgu. Na tej podlagi je treba 
sprejeti odločitev o razvrstitvi tega izdelka 
v skladu s postopkom iz odstavka 1.

Obrazložitev

Predvidena uporaba proizvajalca je po členu 1(2)(a) Direktive 93/42/EGS pomemben del 
opredelitve medicinskega pripomočka. Zato je pomembno, da je pred odločitvijo proizvajalec 
vključen v ustrezno odločanje. Če pripomoček sodi v Direktivo 93/42/EGS, nazadnje odloči 
Sodišče Evropskih skupnosti. Zato morajo imeti proizvajalci možnost, da zagotovijo, da lahko 
takšen primer predložijo Sodišču Evropskih skupnosti. V nasprotnem primeru bi morali 
Sodišče Evropskih skupnosti v okviru člena 234 Pogodbe EU vključiti v dolgoletne postopke. 

Predlog spremembe 22
ČLEN 2, TOČKA 6 D (novo)

Člen 13, odstavek 1c (novo) (Direktiva 93/42/ES)

(6d) V člen 13 se vstavi odstavek 1c:
„1c. Države članice urejajo prodajo in 
distribucijo vseh kontaktnih leč na 
podlagi veljavnega recepta na vseh 
prodajnih mestih, da se zaščitita zdravje in 
varnost potrošnikov v Evropi, pri čemer se 
ohranja svobodno odločanje v zvezi z 
odobreno možnostjo prodaje ali mestom 
nakupa.“

Obrazložitev

Zaradi široke uporabe kontaktnih leč in tveganja v zvezi z njihovo prodajo in distribucijo brez 
recepta, se ta člen posebej uporablja za vse vrste kontaktnih leč. Varstvo potrošnikov je treba 
doseči s splošnim nadzorom kakovosti leč.

Predlog spremembe 23
ČLEN 2, TOČKA 8

Člen 14a (Direktiva 93/42/EGS)

(8) Člen 14a se spremeni:
(a) Drugi pododstavek odstavka 1 se 
spremeni:

(8) Člen 14a se črta.
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(i) točka (a) se nadomesti z:
„(a) podatke v zvezi z registracijo 
proizvajalcev, pooblaščenih zastopnikov 
in pripomočkov v skladu s členom 14;“
(ii) doda se točka (d):
„(d) podatke v zvezi s kliničnimi 
preiskavami iz člena 15;“
(b) Odstavek 3 se nadomesti z:
„3. Komisija sprejme, v skladu s 
postopkom iz člena 7(2), ukrepe za 
izvajanje odstavkov 1 in 2 tega člena ter 
zlasti obseg zahtevanih podatkov v zvezi s 
kliničnimi preiskavami.“

Obrazložitev

Zbirka podatkov, ki je bila oblikovana pred 13. leti, še vedno ne deluje! Zato je veliko držav 
članic v tem času vzpostavilo svoje lastne sisteme za zbirke podatkov. Evropski sistem 
stalnega nadzora deluje ustrezno. Nekatere države članice kljub temu, da so proizvajalci ali 
pooblaščeni zastopniki registrirani v banki podatkov EURAMED (evropska podatkovna baza 
medicinskih naprav), vztrajajo pri ločeni registraciji, kar je v nasprotju z namenom zbirke 
podatkov in pomeni dodatno birokracijo.

Predlog spremembe 24
PRILOGA I, TOČKA 1 (A)

Priloga I oddelek 9, alinea 7 (Direktiva 90/385/EGS)

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

Za pripomočke, ki vsebujejo programsko 
opremo, je na področju programske 
opreme treba upoštevati načela razvojnega 
življenjskega cikla, obvladovanja tveganja, 
potrjevanja in preverjanja.

Obrazložitev

Izraz potrjevanje je treba nadomestiti, da se prepreči odvečno zbiranje podatkov.

Predlog spremembe 25
PRILOGA I, TOČKA 5 A (novo)
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Priloga 6, oddelek 2.1 (Direktiva 90/385/EGS)

(5a) Prva alinea oddelka 2.1 Priloge 6 se 
nadomesti z naslednjim besedilom:
„– podatke in ceno, ki so nujni za 
opredelitev zadevnega pripomočka.“

Obrazložitev

Navajanje cen bo povečalo preglednost nad dobavno verigo. 

Predlog spremembe 26
PRILOGA I, TOČKA 5 B (novo)

Priloga 6, oddelek 2.1 (Direktiva 90/385/EGS)

(5a) Četrta alinea oddelka 2.1 Priloge 6 se 
nadomesti z naslednjim besedilom:
„– posebne značilnosti pripomočkov, ki 
izhajajo iz zadevne pisne Uredbe.“

Obrazložitev

Člen 1(d) navaja, da lahko zgoraj omenjeno Uredbo (o uporabniku prilagojenih pripomočkih) 
izda vsak, ki ima na podlagi svojih poklicnih kvalifikacij za to dovoljenje. V nasprotju s to 
izjavo zajema četrta alinea Priloge 2.1 le zdravniške uredbe. To neskladje je treba odpraviti.

Predlog spremembe 27
PRILOGA I, TOČKA 5 C (novo)

Priloga 6, oddelek 3a (novo) (Direktiva 90/385/EGS)

(6b) Prilogi 6 se doda naslednji oddelek:
„3a. Podatke, ki se v okviru te priloge 
navajajo v izjavi, je treba hraniti najmanj 
pet let od datuma njihove proizvodnje.“

Obrazložitev

Ne poznamo primera, v katerem je bilo treba zapiske hraniti več kot pet let. Na podlagi tega 
se zdijo dodatne obremenitve proizvajalcev glede uporabniku prilagojenih pripomočkov, ki 
izhajajo iz sedanjega besedila, nesorazmerne.

Predlog spremembe 28
PRILOGA II, TOČKA 1(A)

Priloga I, oddelek 1 (Direktiva 93/42/EGS)
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1. Pripomočki morajo biti načrtovani in 
izdelani tako, da ob predvidenem namenu 
pod predvidenimi pogoji in, če je 
primerno, na podlagi tehničnega znanja, 
izkušenj, izobraževanja in usposabljanja 
predvidenega uporabnika, ne ogrožajo 
kliničnega stanja ali varnosti bolnikov ali 
varnosti in zdravja uporabnikov ali, če je 
primerno, drugih oseb, pod pogojem, da 
vsako morebitno tveganje, povezano z 
njihovo uporabo, predstavlja sprejemljivo 
tveganje v primerjavi s koristjo za bolnika 
in da je združljivo z visoko ravnijo zaščite 
zdravja in varnosti. To vključuje največje 
mogoče zmanjševanje tveganja napak 
uporabnika zaradi ergonomskih 
značilnosti pripomočka in okolja 
predvidenega uporabnika.

1. Pripomočki morajo biti načrtovani in 
izdelani tako, da ob predvidenem namenu 
pod predvidenimi pogoji, ob upoštevanju 
zlasti dejstva, ali je pripomoček 
predviden za poklicno uporabo ali ne, ne 
ogrožajo kliničnega stanja ali varnosti 
bolnikov ali varnosti in zdravja 
uporabnikov ali, če je primerno, drugih 
oseb, pod pogojem, da vsako morebitno 
tveganje, povezano z njihovo uporabo, 
predstavlja sprejemljivo tveganje v 
primerjavi s koristjo za bolnika in da je 
združljivo z visoko ravnijo zaščite 
zdravja in varnosti. Proizvajalec oceni in 
zmanjša morebitno tveganje napak 
uporabnika, ki so lahko povezane z 
ergonomskimi značilnostmi pripomočka 
in okolja predvidenega uporabnika.

Obrazložitev

Sedanje besedilo, ki se sklicuje na „izobraževanje in usposabljanje“, si lahko različne države 
članice različno razlagajo in lahko povzroči pravno negotovost. Sedanja različica direktive 
zahteva izvajanje ustrezne notranje analize tveganja načrtovanja izdelka, ki zahteva 
zagotovitev, da so ergonomske značilnosti nekega pripomočka primerne za predviden namen, 
zlasti, ko so takšni pripomočki predvideni za nepoklicno uporabo.

Predlog spremembe 29
PRILOGA II, TOČKA 1 (A) A (novo)

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

(aa) vstavi se naslednji oddelek 6a:
„6a. Proizvajalci in pooblaščeni 
zastopniki morajo v zvezi s ponovno 
predelavo svoje pripomočke enotno 
deklarirati v celotni Evropski uniji.“

Obrazložitev

Odpraviti je treba stanje, pri katerem je en pripomoček deklariran za „enkratno uporabo“ v 
eni državi članici in hkrati za „večkratno uporabo“ v drugi državi članici.

Predlog spremembe 30
PRILOGA II, TOČKA 1(B)
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Priloga I, oddelek 7,4 (Direktiva 93/42/EGS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev

Sedanji sistem, ki priglašenim organom omogoča, da zahtevajo mnenje od katerega koli 
ustreznega nacionalnega organa, je treba ohraniti, da se zagotovi pravočasno in stroškovno 
učinkovito upoštevanje varnosti in kakovosti zadevne snovi. Obveznost ocene uporabnosti 
vključitve medicinske snovi v medicinski pripomoček mora ostati obveznost organa za 
ocenjevanje, ki je odgovoren za celovito oceno pripomočka.

Predlog spremembe 31
PRILOGA II, TOČKA 1(C)

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

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

7.4a. Če pripomoček, kot sestavni del, 
vsebuje izdelek, ki lahko velja, če se 
uporablja ločeno, za izdelek iz človeških 
tkiv v smislu [člena 2(2) Uredbe o 
naprednih terapijah in spremembi Uredbe 
(ES) št. 726/2004], in katerega celični ali 
tkivni del vsebuje le tkiva ali celice, ki niso 
sposobna živeti, ter ki ima verjetno ob tem 
pripomočku na telo dopolnilni učinek, je 
treba kakovost, varnost in uporabnost 
izdelka preveriti po analogiji z metodami iz 
točke 5 dela IV Priloge I k Direktivi 
2001/83/ES, kakor je bila nazadnje 
spremenjena.

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

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

Obrazložitev

Sedanji sistem, ki priglašenim organom omogoča, da zahtevajo mnenje od katerega koli 
ustreznega nacionalnega organa, je treba ohraniti, da se zagotovi pravočasno in stroškovno 
učinkovito upoštevanje varnosti in kakovosti zadevne snovi. Obveznost ocene uporabnosti 
vključitve medicinske snovi v medicinski pripomoček mora ostati obveznost organa za 
ocenjevanje, ki je odgovoren za celovito oceno pripomočka.

Predlog spremembe 32
PRILOGA II, TOČKA 1 (E)

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

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

12.1a Za pripomočke, ki vsebujejo 
programsko opremo, je na področju 
programske opreme treba upoštevati 
načela razvojnega življenjskega cikla, 
obvladovanja tveganja, potrjevanja in 
preverjanja.

Obrazložitev

Izraz potrjevanje je treba nadomestiti, da se prepreči odvečno zbiranje podatkov.

Predlog spremembe 33
PRILOGA II, TOČKA 1(F)

Priloga I, oddelek 13.1, odstavek 1 (Direktiva 93/42/EGS)

13.1. Vsakemu pripomočku morajo biti 
priložene informacije, potrebne za varno in 
pravilno uporabo, ob upoštevanju 
usposobljenosti in znanja morebitnih 
uporabnikov, in za določitev proizvajalca.

Za vsak pripomoček morajo biti 
zagotovljene informacije, potrebne za 
varno in predvideno uporabo, ob 
upoštevanju usposobljenosti in znanja 
morebitnih uporabnikov, in za določitev 
proizvajalca.
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Obrazložitev

Zagotoviti je treba možnost zagotavljanja informacij za varno in pravilno uporabo 
medicinskih pripomočkov s strani strokovnjakov prek sodobnih sredstev obveščanja (npr. e-
označevanje). Nov odstavek 14 iz člena 11 je treba črtati in zato je treba oddelek 13.1 
Priloge I spremeniti.

Predlog spremembe 34
PRILOGA II, TOČKA 1(F A) (novo)

Priloga I, oddelek 13.1, odstavka 3 in 4 (Direktiva 93/42/EGS)

(fa) V oddelku 13.1 se tretji in četrti 
odstavek nadomestita z:
„Če je izvedljivo in primerno, morajo biti 
informacije, potrebne za varno uporabo 
pripomočka, navedene na pripomočku 
samem in/ali na embalaži vsake enote ali, 
če je primerno, na prodajni embalaži. Če 
pakiranje posameznih enot ni izvedljivo, 
morajo biti informacije navedene in 
priložene enemu ali več pripomočkom.

Navodila za uporabo je treba predložiti za 
vsak pripomoček z najnovejšim sistemom 
za zagotavljanje informacij. Zagotavljanje 
navodil za uporabo na drug način in ne v 
pisni obliki je mogoče le za medicinske 
pripomočke, predvidene za uporabo s 
strani zdravstvenega delavca v zdravstveni 
ustanovi. V takem primeru mora 
proizvajalec zdravstvenim ustanovam 
zagotoviti možnost, da zahtevajo 
pravočasne informacije v pisni obliki. 

Izjema so pripomočki iz razreda I ali IIa, 
če jih je mogoče uporabljati varno tudi 
brez takšnih navodil.

Obrazložitev

Zagotoviti je treba možnost zagotavljanja informacij za varno in pravilno uporabo 
medicinskih pripomočkov s strani strokovnjakov prek sodobnih sredstev obveščanja (npr. e-
označevanje). Nov odstavek 14 iz člena 11 je treba črtati in zato je treba oddelek 13.1 
Priloge I spremeniti.

Predlog spremembe 35
PRILOGA II, TOČKA 1(G)(II)

Priloga I, točka 13.3, podtočka (b) (Direktiva 93/42/EGS)
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(b) podatke, ki so nujno potrebni, da lahko 
uporabnik prepozna pripomoček in vsebino 
embalaže, vključno z mednarodno 
priznano oznako mednarodne 
nomenklature generičnih medicinskih 
pripomočkov;

(b) podatke, ki so nujno potrebni, da lahko 
uporabnik prepozna pripomoček in vsebino 
embalaže;

Obrazložitev

„Mednarodno priznano oznako nomenklature“, ki jo uvaja osnutek predloga, je treba 
obravnavati kot del informacij, ki jih predloži proizvajalec, vendar ni treba, da je ta oznaka 
vključena na nalepko, kot je bilo predlagano. Obveznost vključevanja te oznake, ki se redno 
posodablja, na nalepko izdelka lahko povzroči pogoste spremembe na nalepkah, kar 
predstavlja občutne stroške za industrijo in ne pripomore k varnosti izdelka.

Predlog spremembe 36
PRILOGA II, TOČKA 7 (A)

Priloga VII, oddelek 2 (Direktiva 93/42/EGS)

2. Proizvajalec mora pripraviti tehnično 
dokumentacijo, opisano v oddelku 3. 
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik s sedežem v Skupnosti morata
hraniti to dokumentacijo, skupaj z izjavo o 
skladnosti, na voljo državnim organom v 
inšpekcijske preglede za obdobje, ki je 
enako vsaj pričakovanemu roku trajanja 
izdelka, ki ga določi proizvajalec, vendar 
ne manj kot pet let od datuma 
proizvodnje. 

2. Proizvajalec mora pripraviti tehnično 
dokumentacijo, opisano v oddelku 3. 
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik s sedežem v Skupnosti ali 
uvoznik morajo hraniti to dokumentacijo, 
skupaj z izjavo o skladnosti, na voljo 
državnim organom v inšpekcijske preglede 
za obdobje najmanj pet let od datuma 
proizvodnje. 

Obrazložitev

Zato da se prepreči birokracija, je treba tudi uvozniku omogočiti, da hrani ustrezne 
dokumente. V drugem delu gre za prilagoditev predlogu spremembe 2, ki bo tudi prispevala k 
debirokratizaciji srednje velikih uvoznikov.

Predlog spremembe 37
PRILOGA II, TOČKA 8 (A A) (novo)

Priloga VII, oddelek 2.1 (Direktiva 93/42/EGS)

(aa) četrta alinea oddelka 2.1 se 
nadomesti z naslednjim besedilom:
„– posebne značilnosti pripomočkov, ki 
izhajajo iz Uredbe.“ 
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Obrazložitev

Člen 1(d) navaja, da lahko zgoraj omenjeno Uredbo (o uporabniku prilagojenih pripomočkih) 
izda vsak, ki ima na podlagi svojih poklicnih kvalifikacij za to dovoljenje. V nasprotju s to 
izjavo zajema četrta alinea Priloge 2.1 le zdravniške uredbe. To neskladje je treba odpraviti.

Predlog spremembe 38
PRILOGA II, TOČKA 8 (D)

Priloga VIII, oddelek 4 (Direktiva 93/42/EGS)

4. Informacije iz izjav, ki jih ureja ta 
priloga, je treba hraniti za obdobje, ki je 
enako vsaj pričakovanemu roku trajanja 
izdelka, ki ga določi proizvajalec, vendar 
ne manj kot pet let od datuma 
proizvodnje.“ 

4. Informacije iz izjav, ki jih ureja ta 
priloga, je treba hraniti za obdobje najmanj
pet let od datuma proizvodnje.

Obrazložitev

Ne poznamo primera, v katerem je bilo treba zapiske hraniti več kot pet let. Na podlagi tega 
se zdijo dodatne obremenitve proizvajalcev glede uporabniku prilagojenih pripomočkov, ki 
izhajajo iz sedanjega besedila, nesorazmerne.

Predlog spremembe 39
PRILOGA II, TOČKA 8 (E)

Priloga VIII, oddelek 5, uvodni odstavek (Direktiva 93/42/EGS)

5. Za uporabniku prilagojene pripomočke 
mora proizvajalec jamčiti, da bo uporabljal 
in ohranjal ažurne sistematične postopke 
za pregledovanje izkušenj, pridobljenih iz 
pripomočkov v fazi po proizvodnji,
vključno z določbami iz Priloge X, in da 
bo uporabljal ustrezna sredstva za 
uveljavljanje vseh potrebnih korektivnih 
postopkov. To jamstvo mora vključevati 
tudi obveznost proizvajalca, da obvešča 
pristojne organe o naslednjih dogodkih, 
takoj ko zanje izve:

5. Za uporabniku prilagojene pripomočke 
mora proizvajalec jamčiti, da bo ocenil
svoje izkušnje, pridobljene v fazi po 
proizvodnji, in da bo uporabljal ustrezna 
sredstva za uveljavljanje vseh potrebnih 
korektivnih postopkov. To jamstvo mora 
vključevati tudi obveznost proizvajalca, da 
obvešča pristojne organe o naslednjih 
dogodkih, skorajšnjih dogodkih in 
ustreznih korektivnih postopkih, takoj ko 
zanje izve:

Obrazložitev

Proizvajalci uporabniku prilagojenih pripomočkov lahko najbolje sledijo svojim 
pripomočkom, ker je bolnik imenovan. Zahtevani sistematični postopki (uvedba ISO 13485) 
pomenijo 2000–5000 EUR dodatnih stroškov na leto za zobne tehnike, optike, izdelovalce 
slušnih aparatov, izdelovalce ortopedske obutve itd. To ni upravičeno, ker splošna 
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formulacija prav talko odvrača tveganje.

Predlog spremembe 40
PRILOGA II, TOČKA 9(B)

Priloga IX, poglavje II, oddelek 2.6 (Direktiva 93/42/EGS)

2.6. Pri izračunu trajanja iz oddelka 1.1 
poglavja I pomeni neprekinjena uporaba 
nemoteno dejansko uporabo pripomočka za 
predvideni namen. Vseeno se to, če je 
uporaba pripomočka prekinjena, zato da se 
pripomoček takoj zamenja z istim ali 
istovetnim pripomočkom, obravnava kot 
podaljšanje neprekinjene uporabe 
pripomočka.

2.6. Pri izračunu trajanja iz oddelka 1.1 
poglavja I pomeni neprekinjena uporaba 
nemoteno dejansko uporabo pripomočka za 
predvideni namen. Vseeno se to, če je 
uporaba pripomočka prekinjena, zato da se 
pripomoček takoj zamenja z istim ali 
istovetnim pripomočkom, obravnava kot 
podaljšanje neprekinjene uporabe 
pripomočka, razen če se lahko dokaže, da 
takšna zamenjava odpravlja tveganje, ki 
izhaja iz neprekinjene uporabe 
pripomočka.

Obrazložitev

Sedanji predlog lahko vpliva na razvrstitev nekaterih izdelkov tako, da jih uvrsti v višji 
razred, kar ni utemeljeno, ker trajanje stika med pripomočkom in bolnikom ni edini dejavnik 
za določitev razvrstitve tveganja. Določitev trajanja stika med pripomočkom in bolnikom 
mora biti povezana z analizo tveganja, ki izhaja iz takšnega stika.  
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OBRAZLOŽITEV

Predlog, ki ga je podala Evropska komisija o reviziji Direktive 83/42/EGS o medicinskih 
pripomočkih, Direktive 90/385/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih 
medicinskih pripomočkih za vsaditev in o prilagoditvi Direktive 98/79/ES, je treba načeloma 
zelo pozdraviti.
Vendar pa je nadaljnje podrobnejše obravnavanje pokazalo različne slabosti, ki jih je treba v 
nadaljevanju v okviru naslednjega poročila odpraviti. Prednostne naloge na kratko: 

1. Določitev meje glede na druge direktive

Za nemoteno in nebirokratsko izvajanje Direktive s strani organov je treba jasno določiti mejo 
glede na druge zakone ali jasno opredeliti medicinski pripomoček. Zlasti mora biti čimmanj 
prekrivanj s podobnimi direktivami, kot so kozmetična direktiva, direktiva o zdravilih ali 
direktiva o naprednih terapijah. To se je pojasnilo z različnimi predlogi sprememb. Poudariti 
je treba, da direktiva o medicinskih pripomočkih ne sme zajemati vseh izdelkov, ki vsebujejo 
človeško tkivo. Po dogovoru z odgovornimi za Uredbo o naprednih terapijah, bodo ustrezni 
deli izvzeti iz predloga Direktive in bodo v prihodnosti del področja, ki ga ureja Direktiva o 
naprednih terapijah.

2. Jasni kriteriji odločanja za razvrstitev izdelkov

Organi morajo imeti možnost, da posamezne izdelke brez težav uvrstijo v ustrezno direktivo. 
Zato je primerno, da se v Direktivo 93/42/EGS vključi dodatna priloga s seznamom 
posameznih izdelkov, na podlagi katerih se lahko težja razvrstitev izvede jasno in 
nebirokratsko.

3. Pravna varnost

Predlog Komisije vsebuje pomanjkljivost glede pravne varnosti. Zato mora biti v prihodnosti 
jasno, da so proizvajalci vključeni v odločanje glede razvrstitve izdelkov ali jim je treba 
zagotoviti možnost neposredne tožbe pred Sodiščem Evropskih skupnosti. 
Tako Sodišču Evropski skupnosti ne bi bilo treba posegati v dolgoletne postopke pred 
nacionalnimi sodišči.

4. Ponovna predelava

Najprej je treba pojasniti, da se vprašanje, ali je ponovna predelava medicinskih pripomočkov 
načeloma dovoljena, še naprej ustrezno ureja na nacionalni ravni. Vendar pa morajo v primeru 
ponovne predelave veljati enotni evropski standardi. Razen tega je treba preprečiti, da bi 
proizvajalci isti izdelek v eni državi deklarirali kot izdelek „za enkratno uporabo“, v drugi pa 
kot izdelek „za večkratno uporabo“. Označevanje mora biti zato v prihodnje enotno. 

5. Preprečevanje birokracije

Preprečiti je treba zlasti, da bi se s predloženo novelo občutno povečali stroški za birokracijo. 
Zato so na številnih mestih priporočljive prilagoditve.
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Popolnoma dovolj je, če proizvajalec dokumentacijo za vpogled hrani pet let. Pri starejših 
izdelkih vpogled v dokumente do zdaj skoraj ni bil potreben. 
Oblikovanje sistematičnih postopkov za uporabniku prilagojene pripomočke mora veljati le za 
tiste primere, v katerih ustrezni ukrepi niso pomemben del zdravstvene terapije.
Razen tega mora izjava o skladnosti načeloma ostati pri zdravniku, ker jo bolniki prelahko 
izgubijo. 


