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Poprawka 9
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
zapewnienie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w obszarze wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro, 
uwzględniając jako podstawę wysoki 
poziom ochrony zdrowia. Jednocześnie 
niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
wysokie normy jakości i bezpieczeństwa 
dla wyrobów w odpowiedzi na powszechne 
obawy dotyczące bezpieczeństwa tych 
produktów. Do osiągnięcia obu tych celów 
dąży się jednocześnie. Są one 
nierozerwalne i żaden z nich nie jest 
podrzędny wobec drugiego. Co się tyczy 
art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, niniejsze rozporządzenie 
harmonizuje zasady dotyczące 
wprowadzania do obrotu i do używania 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro i ich wyposażenia na rynku unijnym, 
co pozwoli w pełni korzystać z zasady 
swobodnego przepływu towarów. 
Odnośnie do art. 168 ust. 4 lit. c) Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
wysokie normy jakości i bezpieczeństwa 
tych wyrobów poprzez zapewnienie, 
między innymi, wiarygodności i 
odporności danych uzyskanych w 
badaniach skuteczności klinicznej oraz 
bezpieczeństwa uczestników takich badań.

(2) Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
zapewnienie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w obszarze wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro, 
uwzględniając jako podstawę wysoki 
poziom ochrony zdrowia pracowników 
służby zdrowia, pacjentów, użytkowników 
i osób obsługujących dane wyroby.
Jednocześnie niniejszym rozporządzeniem 
ustanawia się wysokie normy jakości i 
bezpieczeństwa dla wyrobów w 
odpowiedzi na powszechne obawy 
dotyczące bezpieczeństwa tych produktów. 
Do osiągnięcia obu tych celów dąży się 
jednocześnie. Są one nierozerwalne i żaden 
z nich nie jest podrzędny wobec drugiego.
Co się tyczy art. 114 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
niniejsze rozporządzenie harmonizuje 
zasady dotyczące wprowadzania do obrotu 
i do używania wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro i ich wyposażenia na 
rynku unijnym, co pozwoli w pełni 
korzystać z zasady swobodnego przepływu 
towarów. Odnośnie do art. 168 ust. 4 lit. c) 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej niniejszym rozporządzeniem 
ustanawia się wysokie normy jakości i 
bezpieczeństwa tych wyrobów poprzez 
zapewnienie, między innymi, 
wiarygodności i odporności danych 
uzyskanych w badaniach skuteczności 
klinicznej oraz bezpieczeństwa 
uczestników takich badań.

Or. fr



PE510.535v01-00 4/10 AM\934291PL.doc

PL

Poprawka 10
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Należy znacznie wzmocnić główne 
elementy dotychczasowego podejścia 
regulacyjnego, takie jak nadzór ze strony 
jednostek notyfikowanych, klasyfikacja 
ryzyka, procedury oceny zgodności, 
dowody kliniczne, obserwacja i nadzór 
rynku. Jednocześnie, aby poprawić 
sytuację w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa, należy wprowadzić 
przepisy zapewniające przejrzystość i 
identyfikowalność odnośnie do wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro.

(3) Należy znacznie wzmocnić główne 
elementy dotychczasowego podejścia 
regulacyjnego, takie jak nadzór ze strony 
jednostek notyfikowanych, klasyfikacja 
ryzyka, procedury oceny zgodności, 
dowody kliniczne, obserwacja i nadzór 
rynku. Jednocześnie aby poprawić sytuację 
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników służby zdrowia, pacjentów, 
użytkowników i osób obsługujących dane 
wyroby, zwłaszcza w łańcuchu 
unieszkodliwiania odpadów, należy 
wprowadzić przepisy zapewniające 
przejrzystość i identyfikowalność odnośnie 
do wyrobów medycznych do diagnostyki 
in vitro.

Or. fr

Poprawka 11
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Aby zapewnić odpowiednią ochronę 
osób pracujących w pobliżu działających 
urządzeń do obrazowania metodą 
rezonansu magnetycznego (MRI), należy 
odnieść się do dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
minimalnych wymagań w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
dotyczących narażenia pracowników na 
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ryzyko spowodowane czynnikami 
fizycznymi (polami 
elektromagnetycznymi) (dwudziesta 
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 
16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)1.
______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr

Poprawka 12
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Możliwość identyfikacji wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro za 
pomocą systemu niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów, powstałego w 
oparciu o międzynarodowe wytyczne, 
powinna znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro po ich wprowadzeniu 
do obrotu, dzięki usprawnionemu 
procesowi zgłaszania incydentów, 
ukierunkowanym zewnętrznym działaniom 
naprawczym w zakresie bezpieczeństwa 
oraz lepszemu monitorowaniu przez 
właściwe organy. Powinno to także 
przyczynić się do zmniejszenia liczby 
błędów lekarskich i zwalczania 
sfałszowanych wyrobów medycznych. 
Korzystanie z systemu niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów 
powinno także usprawnić politykę 
zakupową szpitali i zarządzanie przez nie
zapasami.

(27) Możliwość identyfikacji wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro za 
pomocą systemu niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów, powstałego w 
oparciu o międzynarodowe wytyczne, 
powinna znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro po ich wprowadzeniu 
do obrotu, dzięki usprawnionemu 
procesowi zgłaszania incydentów, 
ukierunkowanym zewnętrznym działaniom 
naprawczym w zakresie bezpieczeństwa 
oraz lepszemu monitorowaniu przez 
właściwe organy. Powinno to także 
przyczynić się do zmniejszenia liczby 
błędów lekarskich i zwalczania 
sfałszowanych wyrobów medycznych.
Korzystanie z systemu niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów 
powinno także usprawnić politykę 
zakupową szpitali, unieszkodliwianie przez 
nie odpadów i zarządzanie zapasami.

Or. fr
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Poprawka 13
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Przejrzystość i lepszy system 
informacji są konieczne, by zwiększyć 
świadomość pacjentów i pracowników 
służby zdrowia oraz umożliwić im 
podejmowania świadomych decyzji, a 
także aby stworzyć solidne podstawy dla 
podejmowania decyzji regulacyjnych i 
budować zaufanie do systemu 
regulacyjnego.

(28) Przejrzystość i lepszy system 
informacji są konieczne, by zwiększyć 
świadomość pacjentów, pracowników 
służby zdrowia i wszelkich 
zainteresowanych osób oraz umożliwić im 
podejmowanie świadomych decyzji, a 
także aby stworzyć solidne podstawy dla 
podejmowania decyzji regulacyjnych i 
budować zaufanie do systemu 
regulacyjnego.

Or. fr

Poprawka 14
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Jedną z kluczowych kwestii jest 
stworzenie centralnej bazy danych, która 
powinna zintegrować różne systemy 
elektroniczne i której integralną część 
stanowiłby system niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów, w celu 
gromadzenia i przetwarzania informacji 
dotyczących wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro dostępnych na rynku i 
odpowiednich podmiotów gospodarczych, 
certyfikatów, interwencyjnych badań 
skuteczności klinicznej i innych badań 
skuteczności klinicznej wiążących się z 
ryzykiem dla uczestników, a także 
obserwacji i nadzoru rynku. Cele 
wspomnianej bazy danych byłyby 
następujące: zwiększenie ogólnej 

(29) Jedną z kluczowych kwestii jest 
stworzenie centralnej bazy danych, która 
powinna zintegrować różne systemy 
elektroniczne i której integralną część 
stanowiłby system niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów, w celu 
gromadzenia i przetwarzania informacji 
dotyczących wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro dostępnych na rynku i 
odpowiednich podmiotów gospodarczych, 
certyfikatów, interwencyjnych badań 
skuteczności klinicznej i innych badań 
skuteczności klinicznej wiążących się z 
ryzykiem dla uczestników, a także 
obserwacji i nadzoru rynku. Cele 
wspomnianej bazy danych byłyby 
następujące: zwiększenie ogólnej 
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przejrzystości; usprawnienie i ułatwienie 
przepływu informacji między podmiotami 
gospodarczymi, jednostkami 
notyfikowanymi lub sponsorami a 
państwami członkowskimi, jak również 
pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi lub państwami 
członkowskimi a Komisją; uniknięcie 
nadmiernej liczby wymogów w zakresie 
sprawozdawczości, lepsza koordynacja 
między państwami członkowskimi. W 
ramach rynku wewnętrznego osiągnięcie 
tych celów można skutecznie zapewnić 
jedynie na poziomie unijnym, dlatego 
Komisja powinna dalej rozwijać 
europejską bazę danych o wyrobach 
medycznych (Eudamed), poprzez dalsze 
prace nad bazą danych ustanowioną 
decyzją Komisji 2010/227/UE z dnia 19 
kwietnia 2010 r. w sprawie europejskiej 
bazy danych o wyrobach medycznych, 
oraz nią zarządzać.

przejrzystości; usprawnienie i ułatwienie 
przepływu informacji między podmiotami 
gospodarczymi, jednostkami 
notyfikowanymi lub sponsorami a 
państwami członkowskimi, jak również 
pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi lub państwami 
członkowskimi a Komisją; uniknięcie 
nadmiernej liczby wymogów w zakresie 
sprawozdawczości, lepsza koordynacja 
między państwami członkowskimi. Baza 
danych pozwoli również zapewnić 
identyfikowalność sprzętu medycznego 
pochodzącego z darów lub wywożonego 
poza UE. W ramach rynku wewnętrznego 
osiągnięcie tych celów można skutecznie 
zapewnić jedynie na poziomie unijnym, 
dlatego Komisja powinna dalej rozwijać 
europejską bazę danych o wyrobach 
medycznych (Eudamed) ustanowioną 
decyzją Komisji 2010/227/UE z dnia 19 
kwietnia 2010 r. w sprawie europejskiej 
bazy danych o wyrobach medycznych i nią 
zarządzać.

Or. fr

Poprawka 15
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Dla zapewnienia lepszej ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa w związku z 
obecnością wyrobów na rynku należy 
zwiększyć skuteczność systemu obserwacji 
dotyczącego wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro przez stworzenie 
centralnego portalu na poziomie unijnym 
służącego zgłaszaniu ciężkich incydentów i 
zewnętrznych działań naprawczych w 
zakresie bezpieczeństwa.

(48) Dla zapewnienia lepszej ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa w związku z 
obecnością wyrobów na rynku należy 
zwiększyć skuteczność systemu obserwacji 
dotyczącego wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro przez stworzenie 
centralnego portalu na poziomie unijnym 
służącego zgłaszaniu w Europie i poza UE 
ciężkich incydentów i zewnętrznych 
działań naprawczych w zakresie 
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bezpieczeństwa.

Or. fr

Poprawka 16
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) „informacja zewnętrzna dotycząca 
bezpieczeństwa” oznacza komunikat 
przesłany przez producenta do 
użytkowników lub klientów, odnoszący się 
do zewnętrznego działania naprawczego w 
zakresie bezpieczeństwa;

(55) „informacja zewnętrzna dotycząca 
bezpieczeństwa” oznacza komunikat 
przesłany przez producenta do 
użytkowników, osób mających kontakt z 
odpadami lub klientów, odnoszący się do 
zewnętrznego działania naprawczego w 
zakresie bezpieczeństwa;

Or. fr

Poprawka 17
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W kontekście postępu technicznego lub 
wszelkich informacji uzyskanych w trakcie 
działań w zakresie obserwacji i nadzoru 
rynku, o których to działaniach mowa w 
art. 59 do 73, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania następujących aktów 
delegowanych zgodnie z art. 85:

4. W kontekście postępu technicznego lub 
wszelkich informacji uzyskanych w trakcie 
działań w zakresie obserwacji i nadzoru 
rynku, o których to działaniach mowa w 
art. 59 do 73, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, po konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami, w tym z organizacjami 
pracowników służby zdrowia i związkami 
producentów, następujących aktów 
delegowanych zgodnie z art. 85:

Or. cs
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Poprawka 18
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W procesie kontroli uwzględnia się 
opinie odpowiednich zainteresowanych 
stron, w tym pacjentów, organizacji 
pracowników służby zdrowia i związków 
producentów.

Or. cs

Poprawka 19
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
konieczne kroki w celu dopilnowania, by 
wszelkie podane im do wiadomości 
zgodnie z art. 59 informacje dotyczące 
ciężkiego incydentu, który miał miejsce na 
ich terytorium, lub zewnętrznego działania 
naprawczego w zakresie bezpieczeństwa, 
które podjęto lub które ma być podjęte na 
ich terytorium, podlegały centralnej ocenie 
na szczeblu krajowym, dokonywanej przez 
właściwy organ, w miarę możliwości we 
współpracy z producentem.

Państwa członkowskie podejmują 
konieczne kroki w celu dopilnowania, by 
wszelkie podane im do wiadomości 
zgodnie z art. 59 informacje dotyczące 
ciężkiego incydentu, który miał miejsce na 
ich terytorium, lub zewnętrznego działania 
naprawczego w zakresie bezpieczeństwa, 
które podjęto lub które ma być podjęte na 
ich terytorium, podlegały centralnej ocenie 
na szczeblu krajowym, dokonywanej przez 
właściwy organ, w miarę możliwości we 
współpracy z producentem. Właściwy 
organ uwzględnia opinie wszystkich 
odpowiednich zainteresowanych stron, w 
tym pacjentów, organizacji pracowników 
służby zdrowia i związków producentów.

Or. cs
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Poprawka 20
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 17 – podpunkt 17.3 – podpunkt 17.3.2 – podpunkt i a 
(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) instrukcja obsługi musi być 
zrozumiała również dla laików i musi być 
poddana ocenie odpowiednich 
zainteresowanych stron, w tym pacjentów, 
organizacji pracowników służby zdrowia i 
związków producentów;

Or. cs


