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Projekt opinii (PE 376.632v01-00)
Anneli Jäätteenmäki
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz dyrektywę 98/8/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w zakresie przeglądu dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 16
PUNKT UZASADNIENIA 2A (NOWY)

Wzywa się Komisję do dalszej refleksji oraz 
szerszych konsultacji w dziedzinie 
przetwarzania w celu zbadania możliwości 
opracowania właściwych przepisów 
gwarantujących wysoki poziom 
bezpieczeństwa pacjentów. Ponadto wzywa 
się Komisję do stawienia się przed 
właściwymi przedmiotowo komisjami 
Parlamentu Europejskiego w terminie 
dwóch miesięcy od daty przyjęcia niniejszej 
dyrektywy w celu złożenia sprawozdania z 
postępów w jej wdrażaniu.

Or. en
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Poprawkę złożyła Zuzana Roithová

Poprawka 17
PUNKT UZASADNIENIA 2B (NOWY)

Bezpieczeństwo pacjenta wymaga, aby 
ewentualne przetwarzanie było zgodne z 
poniższymi wymogami obowiązującymi 
producentów. Producent winien 
zarejestrować produkt w nowej kategorii 
wyrobów medycznych wielokrotnego użycia 
w ograniczonym zakresie, a jednocześnie 
winien wprowadzić procedurę 
bezpieczeństwa dotyczącą przetwarzania i 
maksymalnej ilości zastosowań.
Państwa członkowskie przyjmują we 
własnym zakresie środki umożliwiające 
zewnętrzną obiektywną kontrolę tych 
procedur, a także wprowadzają 
zobowiązanie rejestracji każdego 
zastosowania tych wyrobów w medycynie.

Or. en

Uzasadnienie

Mogłoby to doprowadzić do legalizacji przetwarzania, które jest obecnie praktykowane na 
terenie całej Europy bez możliwości obiektywnej kontroli, co oznacza większe zagrożenie 
wyrządzenia szkody pacjentom.

Poprawkę złożyła Zuzana Roithová

Poprawka 18
PUNKT UZASADNIENIA 6

Konieczne jest uściślenie, iż uznanie 
produktu za produkt mający zastosowanie 
medyczne jest kluczowe dla definicji 
wyrobu medycznego, oraz że 
oprogramowanie traktowane samodzielnie 
może podlegać definicji wyrobu 
medycznego.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Program komputerowy (sam w sobie) nie może być wyrobem medycznym.

Poprawkę złożyła Zuzana Roithová

Poprawka 19
PUNKT UZASADNIENIA 20

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie 
oprogramowania w dziedzinie wyrobów 
medycznych, czy to funkcjonującego 
niezależnie, czy też stanowiącego część 
wyrobu, wymogiem zasadniczym winno być 
zatwierdzenie oprogramowania zgodnie z 
aktualnym stanem wiedzy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Program komputerowy (sam w sobie) nie może być wyrobem medycznym.

Poprawkę złożyła Zuzana Roithová

Poprawka 20
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 (A) (I)

Artykuł 1 ustęp 2 litera (a) zdanie wprowadzające (dyrektywy 90/385/EWG)

„wyrób medyczny” oznacza dowolny 
przyrząd, aparat, urządzenie, 
oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, 
stosowany samodzielnie lub w połączeniu, 
wraz z wszelkimi akcesoriami, łącznie z 
oprogramowaniem koniecznym do jego 
właściwego funkcjonowania, który według 
przeznaczenia wytwórcy ma być używany w 
odniesieniu do ludzi do celów:

„wyrób medyczny” oznacza dowolny 
przyrząd, aparat, urządzenie, materiał lub 
inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w 
połączeniu, wraz z wszelkimi akcesoriami, 
łącznie z oprogramowaniem koniecznym do 
jego właściwego funkcjonowania, który 
według przeznaczenia wytwórcy ma być 
używany w odniesieniu do ludzi do celów:

Or. en

Uzasadnienie

Program komputerowy (sam w sobie) nie może być wyrobem medycznym.
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Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 21
ARTYKUŁ 1 (1) (a) (i)

a) „wyrób medyczny” oznacza dowolny 
przyrząd, aparat, urządzenie, 
oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, 
stosowany samodzielnie lub w połączeniu, 
wraz z wszelkimi akcesoriami, łącznie z 
oprogramowaniem koniecznym do jego 
właściwego funkcjonowania, który według 
przeznaczenia wytwórcy ma być używany w 
odniesieniu do ludzi do celów:

a) „wyrób medyczny” oznacza dowolny 
przyrząd, aparat, urządzenie, 
oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, 
stosowany samodzielnie lub w połączeniu, 
wraz z wszelkimi akcesoriami, łącznie z 
oprogramowaniem koniecznym do jego 
właściwego funkcjonowania, który według 
przeznaczenia wytwórcy ma być używany w 
odniesieniu do ludzi do celów:

- diagnozowania, zapobiegania, 
monitorowania, leczenia lub 
łagodzenia przebiegu chorób,

- diagnozowania, zapobiegania, 
monitorowania, leczenia lub 
łagodzenia przebiegu chorób,

- diagnozowania, monitorowania, 
leczenia, łagodzenia lub rehabilitacji 
w przypadku urazu lub upośledzenia,

- diagnozowania, monitorowania, 
leczenia, łagodzenia lub rehabilitacji 
w przypadku urazu lub upośledzenia,

- badań, zastąpienia lub zmiany 
budowy anatomicznej lub procesów 
fizjologicznych,

- badań, zastąpienia lub zmiany 
budowy anatomicznej lub procesów 
fizjologicznych,

- regulacji poczęć, - regulacji poczęć,

- - korygowania wzroku lub wyglądu 
oka poprzez umieszczenie na gałce 
ocznej,

i który nie osiąga swojego głównego 
zamierzonego działania w lub na ciele 
człowieka za pomocą środków 
farmakologicznych, immunologicznych ani 
metabolicznych, lecz który może być 
wspomagany w swoich funkcjach przez 
takie środki;”

i który nie osiąga swojego głównego 
zamierzonego działania w lub na ciele 
człowieka za pomocą środków 
farmakologicznych, immunologicznych ani 
metabolicznych, lecz który może być 
wspomagany w swoich funkcjach przez 
takie środki;”

Or. en

Uzasadnienie

Sprzedaż i dystrybucja soczewek kontaktowych bez recepty jest obecnie bardzo 
rozpowszechniona na terenie całej UE i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa ludności. Brak konsultacji z lekarzem okulistą lub nadzoru z jego strony 
doprowadził do rozpowszechnienia nieprawidłowego zastosowania soczewek kontaktowych 
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powodując zagrożenie zdrowia ich użytkowników. Regulacja dystrybucji soczewek 
kontaktowych na podstawie ważnej recepty w każdym punkcie sprzedaży lub zamówień 
przyczyniłaby się zarówno do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, jak i 
zagwarantowałoby im możliwość wyboru. Zgodnie z art. 152 ust. 1 traktatu WE ważne jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego w procesie formułowania i 
wdrażania wszystkich wspólnotowych strategii politycznych i działań, łącznie z dyrektywą 
dotyczącą wyrobów medycznych będącą aktualnie w trakcie rewizji. 

Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 22
ARTYKUŁ 1 (1) A

1) w art. 1 wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w art. 1 wprowadza się następujące 
zmiany:

a) w ust. 2 wprowadza się następujące 
zmiany: 

a) w ust. 2 wprowadza się następujące 
zmiany: 

(i) litera a) otrzymuje następujące brzmienie: (i) litera a) otrzymuje następujące brzmienie:

„wyrób medyczny” oznacza dowolny 
przyrząd, aparat, urządzenie, 
oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, 
stosowany samodzielnie lub w połączeniu, 
wraz z wszelkimi akcesoriami, łącznie z 
oprogramowaniem koniecznym do jego
właściwego funkcjonowania, który według 
przeznaczenia wytwórcy ma być używany w 
odniesieniu do ludzi do celów:

„wyrób medyczny” oznacza dowolny 
przyrząd, aparat, urządzenie, 
oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, 
stosowany samodzielnie lub w połączeniu, 
wraz z wszelkimi akcesoriami, łącznie z 
oprogramowaniem koniecznym do jego 
właściwego funkcjonowania, który według 
przeznaczenia wytwórcy ma być używany w 
odniesieniu do ludzi do celów:

(ii) (nowy) w lit. a) dodaje się następujące 
zdanie: 
Na mocy niniejszej dyrektywy wszystkie 
soczewki kontaktowe winny być uznawane 
za wyroby medyczne.

Or. en

Uzasadnienie

Soczewki kontaktowe kosmetyczne nie są obecnie uznawane za wyroby medyczne w Europie, 
w przeciwieństwie do innych rynków, łącznie z rynkiem amerykańskim, pomimo faktu, że mają 
taki sam wpływ na oko i stwarzają dla niego podobne zagrożenie w przypadku 
nieprawidłowego wytworzenia lub stosowania bez konsultacji i nadzoru okulisty. Zgodnie z 
art. 152 ust. 1 traktatu WE ważne jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzkiego w procesie formułowania i wdrażania wszystkich wspólnotowych strategii 
politycznych i działań.
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Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 23
ARTYKUŁ 1 (2) 2 (nowy)

Dodaje się nowy art. 2 ust. 2:
Treść art. 2 zostaje zastąpiona 
następującym tekstem:
„Wprowadzenie do obrotu i użytku
1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne kroki w kierunku 
zagwarantowania, że wyroby mogą zostać 
wprowadzone do obrotu oraz/lub do użytku 
wyłącznie, jeżeli są zgodne z wymogami 
określonymi w niniejszej dyrektywie pod 
warunkiem ich właściwej dostawy, 
instalacji, konserwacji i zastosowania 
zgodnie z przeznaczeniem.

2. Państwa członkowskie podejmują 
również wszelkie niezbędne kroki w 
kierunku zagwarantowania, że sprzedaż 
wyrobów medycznych za pośrednictwem 
Internetu, sprzedaż wysyłkowa oraz 
sprzedaż innymi, alternatywnymi drogami 
dystrybucji nie będzie zagrażać zdrowiu i 
bezpieczeństwu konsumentów oraz że 
będzie się ona odbywać przy poszanowaniu 
wszystkich postanowień niniejszej 
dyrektywy.”

Or. en

Uzasadnienie

Sprzedaż soczewek kontaktowych za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa oraz 
sprzedaż innymi, alternatywnymi drogami dystrybucji jest coraz powszechniejsza w wielu 
krajach europejskich i stanowi potencjalne zagrożenie zdrowotne dla obywateli Europy, jako 
że nie podlega ona jakimkolwiek konsultacjom lub doradztwie ze strony okulistów. Zgodnie z 
art. 152 ust. 1 traktatu WE ważne jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzkiego w procesie formułowania i wdrażania wszystkich wspólnotowych strategii 
politycznych i działań.
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Poprawkę złożyła Zuzana Roithová

Poprawka 24
Artykuł 2 PUNKT 1 (A) (I)

Artykuł 1 ustęp 2 litera (a) zdanie wprowadzające (dyrektywy 93/42/EWG)

„wyrób medyczny” oznacza dowolny 
przyrząd, aparat, urządzenie, 
oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, 
stosowany samodzielnie lub w połączeniu, 
łącznie z oprogramowaniem koniecznym do 
jego właściwego funkcjonowania, który 
według przeznaczenia wytwórcy ma być 
używany w odniesieniu do ludzi do celów:

„wyrób medyczny” oznacza dowolny 
przyrząd, aparat, urządzenie, materiał lub 
inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w 
połączeniu, łącznie z oprogramowaniem 
koniecznym do jego właściwego 
funkcjonowania, który według 
przeznaczenia wytwórcy ma być używany w 
odniesieniu do ludzi do celów:

Or. en

Uzasadnienie

Program komputerowy (sam w sobie) nie może być wyrobem medycznym.

Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 25
ARTYKUŁ 2 (2)

- wyrobów wykonywanych na 
zamówienie, wprowadzanych do 
obrotu i używania, jeśli spełniają one 
warunki ustanowione w art. 11 w 
związku z załącznikiem VIII; 
wyrobom klasy IIa, IIb oraz III 
towarzyszy deklaracja określona w 
załączniku VIII, która przekazywana 
jest konkretnemu pacjentowi.

- wyrobów wykonywanych na 
zamówienie, wprowadzanych do 
obrotu i używania, jeśli spełniają one 
warunki ustanowione w art. 11 w 
związku z załącznikiem VIII;  
wyrobom klasy IIa, IIb oraz III 
towarzyszy deklaracja określona w 
załączniku VIII, która przekazywana 
jest wyraźnie określonemu 
pacjentowi na żądanie. Deklaracja 
winna pozostać u ostatniego 
dostawcy i winna być dostępna w 
każdej chwili. Powinna ona jasno 
określać producenta.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na ochronę danych ochrona tożsamości pacjenta powinna być możliwa za pomocą 
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kodowania.  

Pacjent jest z reguły w mniejszym stopniu zainteresowany producentem. Koszty i wysiłek 
związany z wydaniem każdej osobie deklaracji wydaje się w związku z tym nieproporcjonalnie 
wysoki. W każdym razie zachowanie informacji przez lekarza wydaje się być rozsądniejszym 
rozwiązaniem. Deklaracja winna jasno określać producenta. W wielu przypadkach sama 
nazwa może być niewystarczająca.

Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 26
ARTYKUŁ 2 (6)

Artykuł 2 (6) (nowy)
Dodaje się następujący art. 13:
„Szczególna procedura w przypadku 
soczewek kontaktowych

1. Z uwagi na powszechne 
zastosowanie soczewek 
kontaktowych oraz zagrożenia 
związane z ich sprzedażą i 
dystrybucją bez recepty, artykuł ten 
odnosi się do wszystkich rodzajów 
soczewek kontaktowych.

2. Państwa członkowskie regulują 
sprzedaż i dystrybucję wszystkich 
soczewek kontaktowych na 
podstawie ważnej recepty w każdym 
punkcie sprzedaży lub zamówień w 
celu ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa konsumenta w 
Europie, zachowując jednocześnie 
swobodę wyboru autoryzowanego 
punktu sprzedaży.”

Or. en

Uzasadnienie

Sprzedaż i dystrybucja soczewek kontaktowych bez recepty jest obecnie bardzo 
rozpowszechniona na terenie całej UE i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa ludności. Brak konsultacji z lekarzem okulistą lub nadzoru z jego strony 
doprowadził do rozpowszechnienia nieprawidłowego zastosowania soczewek kontaktowych 
powodując zagrożenie zdrowia ich użytkowników. Regulacja dystrybucji soczewek 
kontaktowych na podstawie ważnej recepty w każdym punkcie sprzedaży lub zamówień 
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przyczyniłaby się zarówno do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, jak i 
zagwarantowałoby im możliwość wyboru. Zgodnie z art. 152 ust. 1 traktatu WE ważne jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego w procesie formułowania i 
wdrażania wszystkich wspólnotowych strategii politycznych i działań, łącznie z dyrektywą 
dotyczącą wyrobów medycznych będącą aktualnie w trakcie rewizji. 

Poprawkę złożyła Charlotte Cederschiöld

Poprawka 27
ARTYKUŁ 2 (17) (2)

Towarzyszy mu numer identyfikacyjny 
jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za 
wykonanie procedur określonych w 
załącznikach II, IV, V i VI.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg ten wiąże się z wysokimi kosztami w przypadku, gdy przedsiębiorstwo pragnie lub jest 
zmuszone zmienić jednostkę notyfikowaną. Dzięki europejskiemu bankowi danych (patrz art. 
14a) władze mają już możliwość sprawdzenia, które jednostki notyfikowane certyfikowały 
przedsiębiorstwa i produkty.

Poprawkę złożyła Zuzana Roithová

Poprawka 28
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 1 A)

Sekcja 9 tiret siódme (dyrektywy 90/385/EWG)

W przypadku wyrobów, które zawierają 
oprogramowanie lub które same stanowią 
oprogramowanie medyczne, 
oprogramowanie takie musi zostać 
zatwierdzone zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy i z uwzględnieniem zasad cyklu 
rozwoju, minimalizacji ryzyka, 
zatwierdzania i weryfikacji.

W przypadku wyrobów, które zawierają 
oprogramowanie, oprogramowanie takie 
musi zostać zatwierdzone zgodnie z 
aktualnym stanem wiedzy i z 
uwzględnieniem zasad cyklu rozwoju, 
minimalizacji ryzyka, zatwierdzania i 
weryfikacji.

Or. en
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Uzasadnienie

Program komputerowy (sam w sobie) nie może być wyrobem medycznym.

Poprawkę złożyła Charlotte Cederschiöld

Poprawka 29
ZAŁĄCZNIK II (1) b

„7.4. Jeżeli wyrób zawiera jako integralną 
część substancję, która, użyta oddzielnie, 
może być uznana za produkt leczniczy 
zgodnie z definicją zawartą w art. 1 
dyrektywy 2001/83/WE i która to substancja 
zdolna jest do oddziaływania na organizm 
ludzki działając w sposób pomocniczy 
względem takiego wyrobu, wówczas jakość, 
bezpieczeństwo i użyteczność takiej 
substancji musi zostać zweryfikowana przez 
analogiczne zastosowanie odpowiednich 
metod określonych w dyrektywie 
2001/83/WE.

„7.4. Jeżeli wyrób zawiera jako integralną 
część substancję, która, użyta oddzielnie, 
może być uznana za produkt leczniczy 
zgodnie z definicją zawartą w art. 1 
dyrektywy 2001/83/WE i która to substancja 
zdolna jest do oddziaływania na organizm 
ludzki działając w sposób pomocniczy 
względem takiego wyrobu, wówczas jakość, 
bezpieczeństwo i użyteczność takiej 
substancji musi zostać zweryfikowana przez 
analogiczne zastosowanie odpowiednich 
metod określonych w dyrektywie 
2001/83/WE.

Uprawnienie do weryfikacji użyteczności 
substancji należy do jednostki 
notyfikowanej, natomiast rolą Europejskiej 
Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych 
lub właściwych organów wyznaczonych 
przez państwa członkowskie jest jedynie 
wyrażenie opinii naukowej na temat jakości 
i bezpieczeństwa substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Jasne sprecyzowanie roli jednostek notyfikowanych oraz Europejskiej Agencji ds. Oceny 
Produktów Leczniczych/właściwych organów uniemożliwi zatwierdzanie wyrobów 
medycznych wykorzystujących w praktyce w pełni udokumentowane substancje medyczne jako 
produktów farmaceutycznych, co niesie za sobą nieproporcjonalnie wysokie koszty i jest 
długotrwałym procesem, a nie przynosi żadnych korzyści pacjentom.
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Poprawkę złożyła Zuzana Roithová

Poprawka 30
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 E)

Załącznik I, 12.1 a) (dyrektywy 93/42/EWG)

W przypadku wyrobów, które zawierają 
oprogramowanie lub które same stanowią 
oprogramowanie medyczne, 
oprogramowanie takie musi zostać 
zatwierdzone zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy i z uwzględnieniem zasad cyklu 
rozwoju, minimalizacji ryzyka, 
zatwierdzania i weryfikacji.

W przypadku wyrobów, które zawierają 
oprogramowanie, oprogramowanie takie 
musi zostać zatwierdzone zgodnie z 
aktualnym stanem wiedzy i z 
uwzględnieniem zasad cyklu rozwoju, 
minimalizacji ryzyka, zatwierdzania i 
weryfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Program komputerowy (sam w sobie) nie może być wyrobem medycznym.

Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 31
ZAŁĄCZNIK II (1) e

12.1a W przypadku wyrobów, które 
zawierają oprogramowanie lub które same 
stanowią oprogramowanie medyczne, 
oprogramowanie takie musi zostać 
zatwierdzone zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy i z uwzględnieniem zasad cyklu 
rozwoju, minimalizacji ryzyka, 
zatwierdzania i weryfikacji.

12.1a W przypadku wyrobów, które 
zawierają oprogramowanie, w odniesieniu 
do tego oprogramowania muszą zostać 
uwzględnione zasady cyklu rozwoju, 
minimalizacji ryzyka, zatwierdzania i 
weryfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „zatwierdzone” powinien zostać zastąpiony w celu uniknięcia gromadzenia 
niepotrzebnych danych.
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Poprawkę złożyła Charlotte Cederschiöld

Poprawka 32
ZAŁĄCZNIK II (1) g ii

(ii) lit. b) otrzymuje następujące brzmienie: (ii) lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) dane szczegółowe bezpośrednio 
konieczne dla użytkownika w celu 
zidentyfikowania wyrobu i zawartości 
opakowania zbiorczego, w tym odpowiedni 
kod w ramach uznanej międzynarodowej 
terminologii wyrobów medycznych;”

„b) dane szczegółowe bezpośrednio 
konieczne dla użytkownika w celu 
zidentyfikowania wyrobu i zawartości 
opakowania zbiorczego.

Or. en

Uzasadnienie

Umieszczanie dodatkowych kodów na produktach, opakowaniach i instrukcjach użytkowania 
podwyższy tylko koszty administracyjne, nie przynosząc żadnych korzyści pacjentom. Kody 
GMDN (Global Medical Devices Nomenclature - globalne nazewnictwo wyrobów 
medycznych) stosowane są już w celu nadzoru i sprawozdawczości pozwalając władzom na 
dokonanie oceny potencjalnych zagrożeń.

Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 33
ZAŁĄCZNIK II (8) E

5. W przypadku wyrobów wykonywanych 
na zamówienie wytwórca zobowiązany jest 
do ustanowienia i utrzymywania 
aktualizowanej na bieżąco systematycznej 
procedury przeglądu doświadczeń 
uzyskanych z wyrobów w fazie 
poprodukcyjnej, w tym przepisów, o których 
mowa w załączniku X, oraz wprowadzania 
właściwych środków w celu zastosowania 
wszelkich koniecznych działań 
korygujących. Deklaracja ta musi 
obejmować zobowiązanie wytwórcy do 
powiadamiania właściwych organów o 
następujących zdarzeniach, niezwłocznie po 
otrzymaniu informacji o nich:

5. W przypadku wyrobów wykonywanych 
na zamówienie wytwórca zobowiązany jest
do przeglądu doświadczeń uzyskanych w 
fazie poprodukcyjnej oraz wprowadzania 
właściwych środków w celu zastosowania 
wszelkich koniecznych działań 
korygujących. Proces ten musi obejmować 
zobowiązanie wytwórcy do powiadamiania 
właściwych organów o wypadkach, 
przypadkach zagrożenia wypadkowego oraz 
właściwych działaniach korygujących
niezwłocznie po otrzymaniu informacji o 
nich:

Or. en
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Uzasadnienie

Producenci wyrobów wykonywanych na zamówienie mają najlepsze możliwości śledzenia 
swoich produktów, jako że znają przedmiotowych pacjentów z nazwiska. Systematyczna 
procedura, którą się tu postuluje (wprowadzenie ISO 13485) wiąże się z koniecznością 
ponoszenia dodatkowych kosztów przez techników dentystycznych, optyków, producentów 
aparatów słuchowych i butów ortopedycznych rzędu 2 000-5 000 euro rocznie. Koszty te są 
nieuzasadnione, jako że sformułowanie bardziej ogólne również pozwoli zapobiec 
zagrożeniom.

Poprawkę złożyła Zuzana Roithová

Poprawka 34
ZAŁĄCZNIK II, (9) (A)

Załącznik IX, (i), sekcja 1.4c(dyrektywy 93/42/EWG)

Oprogramowanie jako samodzielny produkt 
uważane jest za aktywny wyrób medyczny.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Program komputerowy (sam w sobie) nie może być wyrobem medycznym.


