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§ 1 odst. 1 

Na konci poznámky pod 

čarou č. 1 se na nový řádek 

doplňuje věta: 

„Směrnice Komise (EU) 

2016/1214 ze dne 25. 

července 2016, kterou se 

mění směrnice 2005/62/ES, 

pokud jde o standardy a 

specifikace systému jakosti 

pro transfuzní zařízení.“. 

 

32016L1214  

Článek 2 odst. 1 druhý 

pododstavec 

1.   Členské státy uvedou v účinnost 

právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s touto 

směrnicí do 15. února 2018. 

Neprodleně sdělí Komisi jejich 

znění. 

Tyto předpisy přijaté členskými 

státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový 

odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví 

členské státy. 

 

 

 § 67 odst. 4  

V § 67 odst. 4 se na konci 

písmene l) středník 

nahrazuje čárkou a doplňuje 

se nové písmeno m), které 

včetně poznámky pod čarou 

č. 105 zní: 

„m) vykonávat činnost v 

souladu s povolením k 

výrobě, dodržovat pravidla 

správné  výrobní  praxe  pro  

zařízení  transfuzní služby, 

včetně pokynů  pro 

32016L1214  

 

 

Článek 1 

Článek 2 odst. 2 směrnice 

2005/62/ES  

 

Členské státy zajistí, aby pro účely 

uplatňování standardů a specifikací 

stanovených v příloze této směrnice 

byly k dispozici pokyny pro 

správnou praxi, aby tyto pokyny 

používala všechna transfuzní 

zařízení pro svůj systém jakosti a 

aby tyto pokyny                   

vpříslušných případech plně 

zohledňovaly transfuzní zařízení a 

podrobné zásady a pokyny pro 
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správnou  výrobní  praxi 

stanovených v souladu 

s předpisem Evropské unie o 

standardech a  specifikacích 

vztahujících se k systému 

jakosti pro transfuzní 

zařízení
105)

 (dále jen 

„pravidla správné výrobní 

praxe pro zařízení transfuzní 

služby“) a pokyny Komise; 

toto ustanovení se použije 

rovněž na transfuzní 

přípravky určené pouze pro 

vývoz; 

správnou výrobní praxi uvedené           

v čl. 47 prvním pododstavci 

směrnice 2001/83/ES. Členské státy 

při tom zohlední pokyny pro 

správnou praxi, které vypracovala 

Komise společně       s Evropským 

ředitelstvím pro kvalitu léčiv a 

zdravotní péče Rady Evropy a které 

zveřejnila Rada Evropy (*). 

(*)Pokyny pro správnou praxi, které 

jsou součástí Příručky pro přípravu, 

používání a zajišťování kvality 

krevních složek, dodatek k 

doporučení č. R (95) 15 Výboru 

ministrů ohledně přípravy, 

používání a zajišťování kvality 

krevních složek, které bylo přijato 

dne 12. října 1995.   

 

 

§ 67 odst. 4  

V § 67 se na konci textu 

odstavce 4 doplňují slova „a 

pravidla správné výrobní 

praxe pro zařízení transfuzní 

služby
 
podle písmene m)“. 

32016L1214  

Článek 1 

Členské státy zajistí, aby pro účely 

uplatňování standardů a specifikací 

stanovených v příloze této směrnice 

byly k dispozici pokyny pro 

správnou praxi, aby tyto pokyny 

používala všechna transfuzní 

zařízení pro svůj systém jakosti a 

aby tyto pokyny                   v 

příslušných případech plně 

zohledňovaly transfuzní zařízení a 

podrobné zásady a pokyny pro 

správnou výrobní praxi uvedené           

v čl. 47 prvním pododstavci 

směrnice 2001/83/ES. Členské státy 

při tom zohlední pokyny pro 

správnou praxi, které vypracovala 
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Komise společně       s Evropským 

ředitelstvím pro kvalitu léčiv a 

zdravotní péče Rady Evropy a které 

zveřejnila Rada Evropy (*). 

(*)Pokyny pro správnou praxi, které 

jsou součástí Příručky pro přípravu, 

používání a zajišťování kvality 

krevních složek, dodatek k 

doporučení č. R (95) 15 Výboru 

ministrů ohledně přípravy, 

používání a zajišťování kvality 

krevních složek, které bylo přijato 

dne 12. října 1995.   

§ 104 odst. 2 V § 104 odst. 2 se slova „§ 

67 odst. 4 a § 64 písm. j)“ 

nahrazují slovy „§ 67 odst. 4 

písm. m)“. 

 

32016L1214 

Článek 1 
V článku 2 směrnice 2005/62/ES se 

odstavec 2 nahrazuje tímto: 

„2.   Členské státy zajistí, aby pro 

účely uplatňování standardů 

a specifikací stanovených v příloze 

této směrnice byly k dispozici 

pokyny pro správnou praxi, aby tyto 

pokyny používala všechna 

transfuzní zařízení pro svůj systém 

jakosti a aby tyto pokyny 

v příslušných případech plně 

zohledňovaly transfuzní zařízení 

a podrobné zásady a pokyny pro 

správnou výrobní praxi uvedené 

v čl. 47 prvním pododstavci 

směrnice 2001/83/ES. Členské státy 

při tom zohlední pokyny pro 

správnou praxi, které vypracovala 

Komise společně s Evropským 

ředitelstvím pro kvalitu léčiv 

a zdravotní péče Rady Evropy 
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a které zveřejnila Rada Evropy (
*
). 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

 

32016L1214 

Směrnice Komise (EU) 2016/1214 ze dne 25. července 2016, kterou se mění 

směrnice 2005/62/ES, pokud jde o standardy a specifikace systému jakosti 

pro transfuzní zařízení 
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