
INT/907 – EESC-2020-01752-00-00-PAC-TRA (EN) 1/4 

CS 

 
 

INT/907 
Zdravotnické prostředky – data použitelnosti 

 
 

NÁVRH STANOVISKA 
 

Evropského hospodářského a sociálního výboru 
 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/745 
o zdravotnických prostředcích, pokud jde o data použitelnosti některých jeho ustanovení 

[COM(2020) 144 final – 2020/0060 (COD)] 
 

Hlavní zpravodajka: Renate HEINISCH 
 

Administrátorka Claudia DREWES-WRAN 
Datum dokumentu 14/04/2020 



 

INT/907 – EESC-2020-01752-00-00-PAC-TRA (EN) 2/4 

Konzultace Rada Evropské unie, 07/04/2020 
Evropský parlament, DD/MM/2020 

Právní základ článek 114, čl. 168 odst. 4 a článek 304 Smlouvy o fungování 
Evropské unie 

Odpovědná sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba 
  
  
  
 
  
 
 
  



 

INT/907 – EESC-2020-01752-00-00-PAC-TRA (EN) 3/4 

1. Závěry a doporučení 
 
1.1 EHSV bere na vědomí mimořádné okolnosti, které s sebou přinesla krize spojená 

s onemocněním COVID-19 a které mají dopad na různé oblasti, na něž se vztahuje nařízení 
(EU) 2017/745, a podporuje návrh Komise, který podle něj představuje přiměřené a nezbytné 
opatření k zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a hospodářských zájmů tohoto odvětví. 

 
2. Návrh Komise 
 
2.1 Nařízení (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 1 stanoví nový regulační rámec pro zajištění 

hladkého fungování vnitřního trhu, pokud jde o zdravotnické prostředky, na něž se uvedené 
nařízení vztahuje, přičemž základem je vysoká úroveň ochrany zdraví pacientů a uživatelů, 
rovněž s ohledem na malé a střední podniky, které v tomto odvětví působí.  
 

2.2 Pandemie COVID-19 a současná krize v oblasti veřejného zdraví představují bezprecedentní 
výzvu pro členské státy a velkou zátěž pro vnitrostátní orgány, zdravotnická zařízení, 
zdravotnické pracovníky, občany EU a hospodářské subjekty. Jsou zapotřebí dodatečné zdroje 
i větší dostupnost životně důležitých zdravotnických prostředků. S touto značnou dodatečnou 
poptávkou se v době přijetí nařízení (EU) 2017/745 nepočítalo a ani ji nebylo možné v té době 
předvídat.  
 

2.3 Proto je velmi pravděpodobné, že členské státy, zdravotnická zařízení, hospodářské subjekty 
a další zúčastněné strany nebudou schopny zajistit řádné provádění a uplatňování tohoto 
nařízení ode dne 26. května 2020, jak je v něm stanoveno. 
 

2.4 Cílem stávajícího návrhu je zaručit splnění cílů nařízení (EU) 2017/745 tím, že se odloží 
použitelnost některých jeho ustanovení o jeden rok. Současně se tím pádem odkládá i datum 
zrušení směrnic 90/385/EHS a 93/42/EHS na 26. května 2021. Dalším cílem je umožnit v zájmu 
veřejného zdraví zavádění celounijních odchylek z běžných postupů posuzování shody 
u konkrétních prostředků, aby bylo možné účinně řešit potenciální nedostatek životně důležitých 
zdravotnických prostředků. 

 
3. Obecné připomínky 
 
3.1 EHSV opakuje svoje přesvědčení, které často vyjadřuje ve svých stanoviscích, a sice že zdraví 

je pro evropské občany vysokou prioritou, a zdůrazňuje, že zdravotnické prostředky hrají 
klíčovou roli v prevenci, diagnóze a léčbě nemocí. Mají zásadní význam pro naše zdraví a pro 
kvalitu života lidí, kteří trpí nemocemi a zdravotním postižením. 

 
3.2 EHSV by rovněž rád upozornil na skutečnost, že toto odvětví je díky vysoké inovační kapacitě 

a pracovním místům vyžadujícím vysokou kvalifikaci významnou součástí evropského 
hospodářství. Důležité je tedy nejen zajistit nejvyšší možnou úroveň ochrany zdraví, ale také 

                                                      
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 

2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Úř. věst. 
L 117, 5.5.2017, s. 1) – stanovisko EHSV: Úř. věst. C 133, 9.5.2013, s. 52. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2017:117:SOM:CS:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2017:117:SOM:CS:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:133:SOM:CS:HTML
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vzít v úvahu zájmy tohoto odvětví, v němž 80 % výrobců tvoří malé a střední podniky 
a mikropodniky. 

 
3.3 EHSV si je dobře vědom, že krize spojená s onemocněním COVID-19 s sebou přinesla 

mimořádné okolnosti, které mají dopad na různé oblasti, na něž se vztahuje nařízení (EU) 
2017/745. Jedná se například o uvádění a dodávání zdravotnických prostředků (jako jsou 
lékařské rukavice, chirurgické masky, vybavení pro intenzivní péči a další zdravotnické 
vybavení, které hraje zásadní úlohu v kontextu krize související s onemocněním COVID-19) na 
trh. 

 
3.4 Tato krize tedy vytvořila velkou a bezprecedentní výzvu pro systémy zdravotní péče 

v členských státech a značnou zátěž pro všechny zúčastněné strany (zdravotnická zařízení, 
zdravotnické pracovníky, pacienty a hospodářské subjekty). Je tudíž pravděpodobné, že 
nebudou schopny zajistit řádné provádění a uplatňování nařízení k původně stanovenému datu 
(26. května 2020). 

 
3.5 EHSV proto podporuje prodloužení lhůty o jeden rok, jak se uvádí v návrhu, jelikož jde podle 

něj o rozumné opatření s cílem zaručit hladké fungování vnitřního trhu, vysokou úroveň 
ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti pacientů a právní jistotu a předejít potenciálnímu 
narušení trhu. 

 
3.6 EHSV by chtěl ještě připomenout požadavek, který vznesl ve svém předchozím stanovisku 

k tomuto tématu, a sice aby tři roky po vstupu nařízení v platnost bylo jeho fungování 
předmětem formálního přezkumu provedeného společně příslušnými orgány a zainteresovanými 
subjekty z řad občanské společnosti, aby bylo zajištěno, že jsou cíle tohoto nařízení plněny. 

 
 
 
 
Renate HEINISCH 
hlavní zpravodajka Evropského hospodářského a sociálního výboru 
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