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Poprawka 15
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, uwzględniając jako podstawę 
wysoki poziom ochrony zdrowia.
Jednocześnie niniejszym rozporządzeniem 
ustanawia się wysokie normy jakości i 
bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych 
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 TFUE, niniejsze 
rozporządzenie harmonizuje zasady 
dotyczące wprowadzania do obrotu i do 
używania wyrobów medycznych i ich 
wyposażenia na rynku unijnym, co pozwoli 
w pełni korzystać z zasady swobodnego 
przepływu towarów. Odnośnie do art. 168 
ust. 4 lit. c) TFUE niniejszym 
rozporządzeniem ustanawia się wysokie 
normy jakości i bezpieczeństwa tych 
wyrobów medycznych poprzez 
zapewnienie, między innymi, 
wiarygodności i odporności danych 
uzyskanych w badaniach klinicznych 
wyrobów oraz bezpieczeństwa 
uczestników takich badań.

(2) Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
zapewnienie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w obszarze wyrobów 
medycznych, uwzględniając jako podstawę 
wysoki poziom ochrony zdrowia, zarówno 
dla pracowników służby zdrowia, 
pacjentów, jak i użytkowników oraz osób 
mających kontakt z odpadami.
Jednocześnie niniejszym rozporządzeniem 
ustanawia się wysokie normy jakości i 
bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych 
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 TFUE, niniejsze 
rozporządzenie harmonizuje zasady 
dotyczące wprowadzania do obrotu i do 
używania wyrobów medycznych i ich 
wyposażenia na rynku unijnym, co pozwoli 
w pełni korzystać z zasady swobodnego 
przepływu towarów. Odnośnie do art. 168 
ust. 4 lit. c) TFUE niniejszym 
rozporządzeniem ustanawia się wysokie 
normy jakości i bezpieczeństwa tych 
wyrobów medycznych poprzez 
zapewnienie, między innymi, 
wiarygodności i odporności danych 
uzyskanych w badaniach klinicznych 
wyrobów oraz bezpieczeństwa 
uczestników takich badań.

Or. fr

Poprawka 16
Philippe Boulland
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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, procedury 
oceny zgodności, badania kliniczne 
wyrobów oraz ocena kliniczna, obserwacja 
i nadzór rynku. Jednocześnie, aby 
poprawić sytuację w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa, należy wprowadzić 
przepisy zapewniające przejrzystość i 
identyfikowalność odnośnie do 
wspomnianych wyrobów.

(3) Należy znacznie wzmocnić główne 
elementy dotychczasowego podejścia 
regulacyjnego, takie jak nadzór ze strony 
jednostek notyfikowanych, procedury 
oceny zgodności, badania kliniczne 
wyrobów oraz ocena kliniczna, obserwacja 
i nadzór rynku. Jednocześnie, aby 
poprawić sytuację w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników służby 
zdrowia, pacjentów, użytkowników i osób 
mających kontakt z odpadami, szczególnie 
w łańcuchu unieszkodliwiania odpadów,
należy wprowadzić przepisy zapewniające 
przejrzystość i identyfikowalność odnośnie 
do wspomnianych wyrobów.

Or. fr

Poprawka 17
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Nie ma naukowej pewności co do 
zagrożeń i korzyści ze strony 
nanomateriałów stosowanych w wyrobach 
medycznych. W celu zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia, 
swobodnego przepływu towarów i 
pewności prawa dla przedsiębiorców 
konieczne jest opracowanie spójnej 
definicji nanomateriałów w oparciu o 
zalecenie Komisji 2011/696/UE z dnia 18 
października 2011 r. dotyczące definicji 
nanomateriału, przy zachowaniu 
elastyczności niezbędnej do dostosowania 
tej definicji do postępu naukowego i 

(13) Nie ma naukowej pewności co do 
zagrożeń i korzyści ze strony 
nanomateriałów stosowanych w wyrobach 
medycznych. W celu zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia,
bezpieczeństwa pracowników służby 
zdrowia, osób mających kontakt z 
odpadami i pacjentów, swobodnego 
przepływu towarów, odpowiedzialności i 
pewności prawa dla przedsiębiorców 
konieczne jest opracowanie spójnej 
definicji nanomateriałów w oparciu o 
zalecenie Komisji 2011/696/UE z dnia 18 
października 2011 r. dotyczące definicji 
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technicznego oraz wynikających z tego 
zmian regulacji na poziomie unijnym i 
międzynarodowym. Podczas projektowania 
i produkcji wyrobów medycznych 
producenci powinni zachować szczególną 
ostrożność przy stosowaniu nanocząstek, 
które mogą się przedostać do organizmu 
ludzkiego, a wyroby te powinny podlegać 
jak najbardziej rygorystycznej procedurze 
oceny zgodności.

nanomateriału, przy zachowaniu 
elastyczności niezbędnej do dostosowania 
tej definicji do postępu naukowego i 
technicznego oraz wynikających z tego 
zmian regulacji na poziomie unijnym i 
międzynarodowym. Podczas projektowania 
i produkcji wyrobów medycznych 
producenci powinni zachować szczególną 
ostrożność przy stosowaniu nanocząstek, 
które mogą się przedostać do organizmu 
ludzkiego, a wyroby te powinny podlegać 
jak najbardziej rygorystycznej procedurze 
oceny zgodności.

Or. fr

Poprawka 18
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Niniejsze rozporządzenie zawiera 
wymogi dotyczące cech konstrukcji, 
bezpieczeństwa oraz działania wyrobów 
medycznych przeznaczonych do 
zapobiegania wypadkom przy pracy 
określonych w dyrektywie Rady nr 
2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w 
sprawie wykonania umowy ramowej 
dotyczącej zapobiegania zranieniom 
ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i 
opieki zdrowotnej zawartej między 
HOSPEEM a EPSU1. Należy wziąć pod 
uwagę, że wymogi te będą miały 
zastosowanie wyłącznie w konkretnym 
kontekście zdrowotnym, o którym mowa w 
umowie ramowej pomiędzy HOSPEEM i 
EPSU oraz że niniejsze rozporządzenie 
powinno umożliwić przeprowadzenie 
odrębnych dyskusji w innych kontekstach, 
takich jak kliniki dentystyczne, które nie 
wchodzą w zakres wspominanej umowy 
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ramowej.
________________
1 Dz.U. L 134 z 1.6.2010, s. 66.

Or. en

Poprawka 19
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby uznać istotną rolę normalizacji w 
dziedzinie wyrobów medycznych, 
wykazanie przez producentów zgodności z 
normami zharmonizowanymi 
zdefiniowanymi w rozporządzeniu (UE) nr 
[…/…] w sprawie normalizacji 
europejskiej powinno być uznawane za 
wykazanie zgodności z ogólnymi 
wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i 
działania i z innymi wymogami prawnymi, 
dotyczącymi np. zarządzania jakością i 
ryzykiem.

(19) Aby uznać istotną rolę normalizacji i 
identyfikowalności w dziedzinie wyrobów 
medycznych, wykazanie przez 
producentów zgodności z normami 
zharmonizowanymi zdefiniowanymi w 
rozporządzeniu (UE) nr […/…] w sprawie 
normalizacji europejskiej powinno być 
uznawane za wykazanie zgodności z 
ogólnymi wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i działania i z innymi 
wymogami prawnymi, dotyczącymi np. 
zarządzania jakością i ryzykiem.

Or. fr

Poprawka 20
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) W celu zagwarantowania 
odpowiedniej ochrony osobom 
pracującym w pobliżu działającego 
urządzenia do obrazowania metodą 
rezonansu magnetycznego, tekstem 
odniesienia powinna być dyrektywa 
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Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej minimalnych wymagań w 
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
dotyczących narażenia pracowników na 
ryzyko spowodowane czynnikami 
fizycznymi (polami 
elektromagnetycznymi) (dwudziestej 
dyrektywy szczegółowej w rozumieniu art. 
16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)1.
______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr

Poprawka 21
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Pacjenci, którym wszczepia się wyrób, 
powinni otrzymywać niezbędne informacje 
na jego temat, umożliwiające identyfikację 
wyrobu i obejmujące wszelkie konieczne 
ostrzeżenia lub środki ostrożności, które 
należy przedsięwziąć, np. informacje, czy 
wyrób jest kompatybilny z niektórymi 
wyrobami diagnostycznymi lub 
urządzeniami do prześwietlania osób 
stosowanymi podczas kontroli 
bezpieczeństwa.

(32) Pacjenci, którym wszczepia się wyrób, 
powinni bez trudu otrzymywać niezbędne, 
jasne informacje na jego temat, 
umożliwiające identyfikację wyrobu i 
obejmujące wszelkie konieczne ostrzeżenia 
lub środki ostrożności, które należy 
przedsięwziąć, np. informacje, czy wyrób 
jest kompatybilny z niektórymi wyrobami 
diagnostycznymi lub urządzeniami do 
prześwietlania osób stosowanymi podczas 
kontroli bezpieczeństwa.

Or. fr

Poprawka 22
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) 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 
dostępnych na rynku oraz odpowiednich 
podmiotów gospodarczych, certyfikatów, 
badań klinicznych wyrobów, obserwacji i 
nadzoru rynku. Cele wspomnianej bazy 
danych byłyby następujące: zwiększenie 
ogólnej 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) ustanowioną 
decyzją Komisji 2010/227/UE z dnia 19 
kwietnia 2010 r. w sprawie europejskiej 
bazy danych o wyrobach medycznych i nią 
zarządzać.

(36) 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 
dostępnych na rynku oraz odpowiednich 
podmiotów gospodarczych, certyfikatów, 
badań klinicznych wyrobów, obserwacji i 
nadzoru rynku. Cele wspomnianej bazy 
danych byłyby następujące: zwiększenie 
ogólnej 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 ta 
pozwoliłaby również zapewnić 
identyfikowalność wyrobów medycznych 
będących przedmiotem darowizny lub 
wywozu poza granice 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 23
Philippe Boulland
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W odniesieniu do wyrobów 
medycznych wysokiego ryzyka producenci 
powinni przedstawić w publicznie 
dostępnym dokumencie podsumowanie 
najważniejszych aspektów bezpieczeństwa 
i działania wyrobu oraz wyników oceny 
klinicznej.

(39) W odniesieniu do wyrobów 
medycznych wysokiego ryzyka producenci 
powinni przedstawić w publicznie i łatwo
dostępnym dokumencie podsumowanie 
najważniejszych aspektów bezpieczeństwa 
i działania wyrobu oraz wyników oceny 
klinicznej.

Or. fr

Poprawka 24
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Aby zapewnić właściwe 
funkcjonowanie jednostek 
notyfikowanych, kluczowe jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz zaufania 
obywateli do systemu. Wyznaczenie i 
monitorowanie przez państwa 
członkowskie jednostek notyfikowanych, 
według szczegółowych i rygorystycznych
kryteriów, powinno być zatem 
przedmiotem kontroli na poziomie 
unijnym.

(40) Aby zapewnić właściwe 
funkcjonowanie jednostek 
notyfikowanych, kluczowe jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników 
służby zdrowia, pacjentów, użytkowników 
i osób mających kontakt z odpadami, 
szczególnie w łańcuchu unieszkodliwiania 
odpadów, oraz zaufania obywateli do 
systemu. Wyznaczenie i monitorowanie 
przez państwa członkowskie jednostek 
notyfikowanych, według szczegółowych i 
rygorystycznych kryteriów, powinno być 
zatem przedmiotem kontroli na poziomie 
unijnym.

Or. fr

Poprawka 25
Philippe Boulland
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(52) Dla zapewnienia lepszej ochrony 
zdrowia pracowników służby zdrowia, 
pacjentów, użytkowników i osób mających 
kontakt z odpadami, szczególnie w 
łańcuchu unieszkodliwiania odpadów, i
bezpieczeństwa w związku z obecnością 
wyrobów na rynku, należy zwiększyć 
skuteczność systemu obserwacji 
dotyczącego wyrobów medycznych przez 
stworzenie centralnego portalu na 
poziomie unijnym służącego zgłaszaniu 
ciężkich incydentów i zewnętrznych 
działań naprawczych w zakresie 
bezpieczeństwa.

Or. fr

Poprawka 26
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Pracownicy służby zdrowia i pacjenci 
powinni być uprawnieni do zgłaszania 
podejrzewanych ciężkich incydentów na 
poziomie krajowym przy wykorzystaniu 
zharmonizowanych formularzy. Właściwe 
organy krajowe powinny informować 
producentów oraz właściwe organy w 
pozostałych państwach, jeśli potwierdziły 
one wystąpienie ciężkiego incydentu, aby 
zminimalizować możliwość powtórzenia 
się takich incydentów.

(53) Pracownicy służby zdrowia i pacjenci 
powinni być uprawnieni do zgłaszania 
podejrzewanych ciężkich incydentów na 
poziomie krajowym przy wykorzystaniu 
zharmonizowanych formularzy. Właściwe 
organy krajowe zobowiązane są
informować producentów oraz właściwe 
organy w pozostałych państwach, jeśli 
potwierdziły one wystąpienie ciężkiego 
incydentu, aby zminimalizować możliwość 
powtórzenia się takich incydentów, a także 
umożliwić upowszechnianie informacji na 
ten temat w krajach, które otrzymały dary 
w postaci wyrobów medycznych lub do 
których dokonano wywozu takich 
wyrobów.
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Or. fr

Poprawka 27
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Pracownicy służby zdrowia i pacjenci 
powinni być uprawnieni do zgłaszania 
podejrzewanych ciężkich incydentów na 
poziomie krajowym przy wykorzystaniu 
zharmonizowanych formularzy. Właściwe 
organy krajowe powinny informować 
producentów oraz właściwe organy w 
pozostałych państwach, jeśli potwierdziły 
one wystąpienie ciężkiego incydentu, aby 
zminimalizować możliwość powtórzenia 
się takich incydentów.

(53) Pracownicy służby zdrowia i pacjenci 
powinni być uprawnieni do zgłaszania 
podejrzewanych ciężkich incydentów
mających wpływ na bezpieczeństwo 
pacjentów, opiekunów, pracowników 
służby zdrowia i innych osób na poziomie 
krajowym przy wykorzystaniu 
zharmonizowanych formularzy. Właściwe 
organy krajowe powinny informować 
producentów oraz właściwe organy w 
pozostałych państwach, jeśli potwierdziły 
one wystąpienie ciężkiego incydentu, aby 
zminimalizować możliwość powtórzenia 
się takich incydentów.

Or. en

Poprawka 28
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

45) „działanie naprawcze” oznacza 
działanie podjęte w celu usunięcia 
przyczyny potencjalnej lub rzeczywistej
niezgodności lub innej niepożądanej 
sytuacji;

45) „działanie naprawcze” oznacza 
działanie podjęte w celu usunięcia 
przyczyny niezgodności w celu uniknięcia 
jej ponownego wystąpienia;

Or. en
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Poprawka 29
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

45) „działanie naprawcze” oznacza 
działanie podjęte w celu usunięcia 
przyczyny potencjalnej lub rzeczywistej
niezgodności lub innej niepożądanej 
sytuacji;

45) „działanie naprawcze” oznacza 
działanie podjęte w celu usunięcia 
przyczyny niezgodności w celu uniknięcia 
jej ponownego wystąpienia;

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do ogólnie uznanej i stosowanej na świecie normy EN ISO 13485:2012 
(Wyroby medyczne - Systemy zarządzania jakością - Wymagania do celów przepisów 
prawnych), w której zdefiniowano termin „działanie naprawcze”.

Poprawka 30
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

46) „zewnętrzne działanie naprawcze w 
zakresie bezpieczeństwa” oznacza 
działanie naprawcze podjęte przez 
producenta z powodów technicznych lub 
medycznych w celu zapobieżenia ryzyku 
wystąpienia ciężkiego incydentu 
związanego z wyrobem udostępnionym na 
rynku lub w celu ograniczenia takiego
ryzyka;

46) „zewnętrzne działanie naprawcze w 
zakresie bezpieczeństwa (z ang. Field 
Safety Corrective Action (FSCA))” 
oznacza zewnętrzne działanie naprawcze
zakresie bezpieczeństwa podjęte przez 
producenta w celu ograniczenia ryzyka
śmierci lub poważnego pogorszenia stanu 
zdrowia w związku z wykorzystywaniem 
wyrobu medycznego;

Or. en

Poprawka 31
Marian Harkin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

46) „zewnętrzne działanie naprawcze w 
zakresie bezpieczeństwa” oznacza 
działanie naprawcze podjęte przez 
producenta z powodów technicznych lub 
medycznych w celu zapobieżenia ryzyku 
wystąpienia ciężkiego incydentu 
związanego z wyrobem udostępnionym na 
rynku lub w celu ograniczenia takiego
ryzyka;

46) „zewnętrzne działanie naprawcze w 
zakresie bezpieczeństwa” oznacza 
działanie naprawcze podjęte przez 
producenta w celu ograniczenia ryzyka
śmierci lub poważnego pogorszenia stanu 
zdrowia w związku z wykorzystywaniem 
wyrobu medycznego;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności i ciągłości powinno się przyjąć definicję zewnętrznego 
działania naprawczego w zakresie bezpieczeństwa opracowaną przez grupę roboczą ds. 
globalnej harmonizacji w zakresie wyrobów medycznych (GHTF).

Poprawka 32
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

47) „informacja zewnętrzna dotycząca 
bezpieczeństwa”: komunikat przesłany 
przez producenta lub jego przedstawiciela
do użytkowników wyrobu, odnoszący się 
do zewnętrznego działania naprawczego w 
zakresie bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 33
Philippe Boulland
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

47) „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 34
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

47) „informacja zewnętrzna dotycząca 
bezpieczeństwa” oznacza komunikat 
przesłany przez producenta lub jego 
przedstawiciela do użytkowników wyrobu, 
odnoszący się do zewnętrznego działania 
naprawczego w zakresie bezpieczeństwa;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności i ciągłości powinno się przyjąć definicję zewnętrznego 
działania naprawczego w zakresie bezpieczeństwa podaną w globalnie zharmonizowanym 
systemie klasyfikacji (GHTF) (definicja GHTF/SG2/N57R8:2006).

Poprawka 35
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89, zmieniających lub 
uzupełniających, w kontekście postępu 
technicznego oraz przy uwzględnieniu 
przewidzianych użytkowników lub 
pacjentów, ogólne wymogi dotyczące 
bezpieczeństwa i działania określone w 
załączniku I, w tym informacje 
udostępniane przez producenta.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy tekst powinno się skreślić, jako że Komisja ma jedynie prawo do zmiany lub 
uzupełnienia tekstu prawnego za pomocą aktów delegowanych w zakresie elementów innych 
niż istotne. Wymogi bezpieczeństwa i działania to jedne z najważniejszych elementów 
proponowanego rozporządzenia, dlatego też nie powinno się ich zmieniać za pomocą aktów 
delegowanych.

Poprawka 36
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89, zmieniających lub 
uzupełniających, w kontekście postępu 
technicznego, elementy dokumentacji 
technicznej określone w załączniku II.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Drugą część powyższego artykułu powinno się skreślić, jako że Komisja ma jedynie prawo do 
zmiany lub uzupełnienia tekstu prawnego za pomocą aktów delegowanych w zakresie 
elementów innych niż istotne. Elementy zawarte w dokumentacji technicznej to jedne z 
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najważniejszych elementów proponowanego rozporządzenia.

Poprawka 37
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) producent przeprowadził odpowiednią 
procedurę oceny zgodności;

skreślona

Or. en

Poprawka 38
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) producent wyznaczył upoważnionego 
przedstawiciela zgodnie z art. 9;

skreślona

Or. en

Poprawka 39
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) producent sporządził deklarację 
zgodności UE i dokumentację techniczną;

skreślona

Or. en
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Poprawka 40
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) na wyrobie było umieszczone 
wymagane oznakowanie zgodności CE;

skreślona

Or. en

Poprawka 41
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wyrób był oznakowany zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem i by 
towarzyszyła mu wymagana instrukcja 
używania oraz deklaracja zgodności UE;

skreślona

Or. en

Poprawka 42
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) producent przydzielił wyrobowi, w 
stosownych przypadkach, niepowtarzalny 
kod identyfikacyjny wyrobu zgodnie z art. 
24.

skreślona

Or. en
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Poprawka 43
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na wyrobie, opakowaniu wyrobu lub w 
dokumencie towarzyszącym wyrobowi 
importerzy podają swoje imię i nazwisko 
lub nazwę, zarejestrowaną nazwę 
handlową lub zarejestrowany znak 
towarowy oraz adres zarejestrowanego 
miejsca prowadzenia działalności, pod 
którym można się z nimi skontaktować i 
pod którym można ustalić miejsce ich 
przebywania. Dopilnowują oni, aby 
dodatkowe etykiety nie utrudniały 
odczytania etykiety umieszczonej przez 
producenta.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązki importerów mających bezpośrednie powiązania z producentem oraz importerów 
działających niezależnie powinny być różne: skreślona część powinna odnosić się tylko do 
importerów niezależnych (patrz art. 11b ust. 2).)

Poprawka 44
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Importerzy dopilnowują, aby wyrób był 
zarejestrowany w systemie elektronicznym 
zgodnie z art. 25 ust. 2.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Obowiązki importerów mających bezpośrednie powiązania z producentem oraz importerów 
działających niezależnie powinny być różne: skreślona część powinna odnosić się tylko do 
importerów niezależnych (patrz art. 11b ust. 3).)

Poprawka 45
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeśli uznane to zostanie za odpowiednie 
ze względu na zagrożenia stwarzane przez 
wyrób, importerzy przeprowadzają, w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pacjentów i użytkowników, badania 
wyrywkowe produktów znajdujących się w 
obrocie, wyjaśniają skargi, a także 
rejestrują przypadki skarg, produktów 
niezgodnych z odpowiednimi wymogami 
oraz produktów wycofanych z obrotu i z 
używania, jak również na bieżąco 
informują producenta, upoważnionego 
przedstawiciela oraz dystrybutorów o tym 
monitoringu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązki importerów mających bezpośrednie powiązania z producentem oraz importerów 
działających niezależnie powinny być różne: skreślona część powinna odnosić się tylko do 
importerów niezależnych (patrz art. 11b ust. 4).)

Poprawka 46
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wyrób 
wprowadzony przez nich do obrotu jest 
niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
powiadamiają niezwłocznie producenta i 
jego upoważnionego przedstawiciela oraz, 
w razie potrzeby, podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu zapewnienia 
zgodności tego wyrobu, wycofania go z 
obrotu lub z używania. Jeśli wyrób 
stanowi zagrożenie, powiadamiają oni 
również niezwłocznie właściwe organy 
państwa członkowskiego, w którym 
udostępniają ten wyrób, oraz, w 
stosownych przypadkach, jednostkę 
notyfikowaną, która wydała dla danego 
wyrobu certyfikat zgodnie z art. 45, 
podając szczegółowe informacje dotyczące 
w szczególności braku zgodności oraz 
podjętych działań naprawczych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązki importerów mających bezpośrednie powiązania z producentem oraz importerów 
działających niezależnie powinny być różne: skreślona część powinna odnosić się tylko do 
importerów niezależnych (patrz art. 11b ust. 5).)

Poprawka 47
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Importerzy przechowują przez okres, o 
którym mowa w art. 8 ust. 4, kopię 
deklaracji zgodności UE do dyspozycji 
organów nadzoru rynku i zapewniają 
możliwość udostępnienia tym organom na 
ich żądanie dokumentacji technicznej 

skreślony
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oraz, w stosownych przypadkach, kopii 
odpowiedniego certyfikatu, w tym 
wszystkich suplementów, wydanych 
zgodnie z art. 45. W drodze sporządzonego 
na piśmie mandatu importer danego 
wyrobu i upoważniony przedstawiciel 
wyznaczony dla danego wyrobu mogą 
uzgodnić przekazanie tego obowiązku 
temu upoważnionemu przedstawicielowi.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązki importerów mających bezpośrednie powiązania z producentem oraz importerów 
działających niezależnie powinny być różne: skreślona część powinna odnosić się tylko do 
importerów niezależnych (patrz art. 11b ust. 6).)

Poprawka 48
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu krajowego importerzy udzielają 
mu wszelkich informacji koniecznych do 
wykazania zgodności danego produktu z 
wymaganiami i udostępniają mu wszelką 
dokumentację konieczną w tym celu. 
Obowiązek ten uważa się za spełniony w 
przypadku udzielenia wymaganych 
informacji przez upoważnionego 
przedstawiciela wyznaczonego dla danego 
wyrobu. Importerzy współpracują z 
właściwym organem na jego żądanie w 
zakresie wszelkich działań 
podejmowanych w celu usunięcia 
zagrożeń, jakie stwarzają produkty 
wprowadzone przez nich do obrotu.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Obowiązki importerów mających bezpośrednie powiązania z producentem oraz importerów 
działających niezależnie powinny być różne: skreślona część powinna odnosić się tylko do 
importerów niezależnych (patrz art. 11b ust. 7).)

Poprawka 49
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 10 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Importerzy działający w oparciu o 
upoważnienie ze strony producenta
1. Producent wyrobu wprowadzanego do 
obrotu na rynku UE lub wyrobu 
noszącego oznaczenie CE 
niewprowadzanego do obrotu na rynku 
UE, który nie posiada siedziby w państwie 
członkowskim lub nie prowadzi odnośnej 
działalności w zarejestrowanym miejscu 
prowadzenia działalności w państwie 
członkowskim, wyznacza jednego lub 
większą liczbę importerów.
2. Wyznaczenie importera jest ważne 
jedynie pod warunkiem pisemnego 
potwierdzenia tego faktu z jego strony.
3. Importer wykonuje zadania określone 
w upoważnieniu uzgodnione przez 
producenta i importera.
W upoważnieniu wskazuje się, które z 
poniższych zadań wykonuje który podmiot 
gospodarczy (producent, upoważniony 
przedstawiciel, importer) w odniesieniu do 
wyrobów, których ono dotyczy:
a) przechowywanie dokumentacji 
technicznej, deklaracji zgodności UE oraz 
w stosownych przypadkach kopii 
odnośnego certyfikatu obejmującego 
wszelkie suplementy wydane zgodnie z art. 
45 do dyspozycji właściwych organów 
przez okres, o którym mowa w art. 8 ust. 4,
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b) na uzasadnione żądanie właściwego 
organu udzielanie mu wszelkich 
informacji koniecznych do wykazania 
zgodności danego wyrobu z wymaganiami 
i udostępnianie mu wszelkiej 
dokumentacji koniecznej w tym celu,
c) współpraca z właściwymi organami w 
zakresie działań naprawczych 
podejmowanych w celu usunięcia 
zagrożeń, jakie stwarzają wyroby,
d) natychmiastowe informowanie 
producenta o skargach i zgłoszeniach 
pochodzących od pracowników służby 
zdrowia, pacjentów i użytkowników, 
dotyczących podejrzewanych incydentów 
związanych z wyrobem, w stosunku do 
którego został wyznaczony,
e) wypowiedzenie upoważnienia, jeśli 
producent działa w sposób naruszający 
obowiązki spoczywające na nim na mocy 
niniejszego rozporządzenia,
f) sprawdzenie, czy przeprowadzono 
odnośną ocenę zgodności,
g) sprawdzenie, czy wyrób oznaczony jest 
wymaganym oznakowaniem zgodności 
CE,
h) sprawdzenie, czy wyrób został 
oznakowany zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem oraz czy załączono do 
niego wymaganą instrukcję obsługi oraz 
deklarację zgodności UE,
i) sprawdzenie, czy w stosownych 
przypadkach producent przypisał do 
wyrobu niepowtarzalny kod 
identyfikacyjny zgodnie z art. 24,
j) zarejestrowanie urządzenia, producenta, 
upoważnionego przedstawiciela i 
importera w systemie elektronicznym 
zgodnie z art. 25,
k) badania wyrywkowe produktów 
wprowadzanych do obrotu, wyjaśnianie 
skarg oraz prowadzenie rejestru skarg, 
produktów niezgodnych z odpowiednimi 
wymogami oraz produktów wycofanych z 
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obrotu i z użytku,
l) w przypadkach, gdy importer lub 
producent uznają, że wyrób wprowadzany 
do obrotu nie jest zgodny z niniejszym 
rozporządzeniem, odpowiedzialność za 
działania, jakie trzeba podjąć, aby 
zapewnić zgodność wyrobu, wycofać go z 
obrotu lub użytku, a także powiadomienie 
właściwych organów w państwach 
członkowskich, w których udostępniono 
wyrób oraz, w stosownych przypadkach, 
jednostki notyfikowanej, która wydała dla 
danego wyrobu certyfikat zgodnie z art. 
45, z podaniem szczegółowych informacji 
dotyczących przede wszystkim braku 
zgodności oraz wszelkich podjętych 
działań naprawczych,
m) na uzasadnione żądanie właściwego 
organu krajowego odpowiedzialność za 
przekazanie wszelkich informacji i 
dokumentów koniecznych do wykazania 
zgodności danego wyrobu z wymogami,
n) komunikowanie się z producentem i 
upoważnionym przedstawicielem, gdy 
właściwe organy krajowe zwracają się do 
importerów o współpracę w zakresie 
wszelkich działań podejmowanych w celu 
wyeliminowania ryzyka, z jakim wiążą się 
wyroby, które wprowadzili oni do obrotu.
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, 
nie obejmuje przekazania obowiązków 
producenta określonych w art. 8 ust. 1, 2, 
5, 6, 7 i 8.
5. Importer, który wypowiada 
upoważnienie z powodów, o których mowa 
w ust. 3 lit. e), niezwłocznie informuje 
producenta i upoważnionego 
przedstawiciela o wypowiedzeniu 
upoważnienia oraz o powodach tego 
wypowiedzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązki importerów mających bezpośrednie powiązania z producentem oraz importerów 
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działających niezależnie powinny być różne.

Poprawka 50
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 10 – punkt 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Importerzy działający bez 
upoważnienia ze strony producenta
1. Przed wprowadzeniem wyrobu do 
obrotu importerzy dopilnowują, aby:
a) producent przeprowadził odpowiednią 
procedurę oceny zgodności;
b) producent wyznaczył upoważnionego 
przedstawiciela zgodnie z art. 9;
c) producent sporządził deklarację 
zgodności UE i dokumentację techniczną;
d) na wyrobie było umieszczone 
wymagane oznakowanie zgodności CE;
e) wyrób był oznakowany zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem i by 
towarzyszyła mu wymagana instrukcja 
używania oraz deklaracja zgodności UE;
f) w stosownych wypadkach producent 
przydzielił wyrobowi niepowtarzalny kod 
identyfikacyjny wyrobu zgodnie z art. 24.
2. Na wyrobie, opakowaniu wyrobu lub w 
dokumencie towarzyszącym wyrobowi 
importerzy podają swoje imię i nazwisko 
lub nazwę, zarejestrowaną nazwę 
handlową lub zarejestrowany znak 
towarowy oraz adres zarejestrowanego 
miejsca prowadzenia działalności, pod 
którym można się z nimi skontaktować i 
pod którym można ustalić miejsce ich 
przebywania. Dopilnowują oni, aby 
dodatkowe etykiety nie utrudniały 
odczytania informacji zawartych na 
etykiecie umieszczonej przez producenta.
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3. Importerzy dopilnowują, aby wyrób był 
zarejestrowany w systemie elektronicznym 
zgodnie z art. 25 ust. 2.
4. W stosownych przypadkach ze względu 
na zagrożenia stwarzane przez wyrób, 
importerzy przeprowadzają, w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pacjentów i użytkowników, badania 
wyrywkowe produktów znajdujących się w 
obrocie, wyjaśniają skargi, a także 
rejestrują prowadzą rejestr skarg, 
produktów niezgodnych z odpowiednimi 
wymogami oraz produktów wycofanych z 
obrotu i z użytku, jak również na bieżąco 
informują producenta, upoważnionego 
przedstawiciela oraz dystrybutorów o 
takich kontrolach.
5. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wyrób 
wprowadzony przez nich do obrotu jest 
niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
powiadamiają niezwłocznie producenta i 
jego upoważnionego przedstawiciela oraz, 
w razie potrzeby, podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu zapewnienia 
zgodności tego wyrobu, wycofania go z 
obrotu lub z użytku. W przypadkach, gdy 
wyrób stanowi zagrożenie, niezwłocznie 
informują oni właściwe organy państw 
członkowskich, w których udostępnili 
wyrób oraz, w stosownych przypadkach, 
jednostkę notyfikowaną, która wydała dla 
danego wyrobu certyfikat zgodnie z art. 
45, z podaniem szczegółowych informacji 
dotyczących przede wszystkim braku 
zgodności oraz wszelkich podjętych 
działań naprawczych.
6. Importerzy przechowują przez okres, o 
którym mowa w art. 8 ust. 4, kopię 
deklaracji zgodności UE do dyspozycji 
organów nadzoru rynku i zapewniają 
możliwość udostępnienia tym organom na 
żądanie dokumentacji technicznej oraz, w 
stosownych przypadkach, kopii 
odpowiedniego certyfikatu, w tym 
wszystkich suplementów, wydanych 
zgodnie z art. 45. W drodze sporządzonego 
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na piśmie mandatu importer danego 
wyrobu i upoważniony przedstawiciel 
wyznaczony dla danego wyrobu mogą 
uzgodnić przekazanie tego obowiązku 
upoważnionemu przedstawicielowi.
7. Na  żądanie właściwego organu 
krajowego importerzy udzielają mu 
wszelkich informacji koniecznych do 
wykazania zgodności danego produktu z 
wymaganiami i udostępniają mu wszelką 
dokumentację konieczną w tym celu. 
Obowiązek ten uważa się za spełniony w 
przypadku udzielenia wymaganych 
informacji przez upoważnionego 
przedstawiciela wyznaczonego dla danego 
wyrobu. Importerzy współpracują z 
właściwym organem krajowym na jego 
żądanie w zakresie wszelkich działań 
podejmowanych w celu usunięcia 
zagrożeń, jakie stwarzają produkty 
wprowadzone przez nich do obrotu.
8. Importerzy dysponują w ramach swej 
organizacji przynajmniej jedną 
wykwalifikowaną osobą posiadającą 
wiedzę specjalistyczną z zakresu unijnych 
wymogów regulacyjnych dotyczących 
wyrobów medycznych. Fakt posiadania 
wiedzy specjalistycznej wykazuje 
posiadanie jednej z następujących 
kwalifikacji:
a) dyplom, certyfikat lub inny dowód 
posiadania formalnych kwalifikacji 
przyznany w wyniku ukończenia studiów
uniwersyteckich lub im równoważnych w 
dziedzinie prawa, nauk przyrodniczych, 
medycyny, farmacji, inżynierii lub innej 
odpowiedniej dziedzinie, a także 
przynajmniej dwa lata doświadczenia 
zawodowego w zakresie kwestii 
regulacyjnych lub systemów zarządzania
jakością odnoszących się do wyrobów 
medycznych,
b) pięć lat doświadczenia zawodowego w 
zakresie kwestii regulacyjnych lub 
systemów zarządzania jakością 
odnoszących się do wyrobów medycznych.
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Or. en

Uzasadnienie

Obowiązki importerów mających bezpośrednie powiązania z producentem oraz importerów 
działających niezależnie powinny być różne.

Poprawka 51
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreślony
Mechanizm kontroli określonych ocen 

zgodności
1. Jednostki notyfikowane powiadamiają 
Komisję o wnioskach o przeprowadzenie 
oceny zgodności dla wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa III, z 
wyłączeniem wniosków złożonych w celu 
uzupełnienia lub przedłużenia 
istniejących certyfikatów. Takiemu 
powiadomieniu towarzyszy projekt 
instrukcji używania, o którym mowa w 
załączniku I sekcja 19.3, oraz projekt 
podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej, o 
którym mowa w art. 26. W powiadomieniu 
tym jednostka notyfikowana wskazuje 
przewidywaną datę ukończenia oceny 
zgodności. Komisja niezwłocznie 
przekazuje to powiadomienie i 
towarzyszące mu dokumenty do MDCG. 
2. W przeciągu 28 dni od otrzymania 
informacji, o których mowa w ust. 1, 
MDCG może zażądać do jednostki 
notyfikowanej przedłożenia streszczenia 
wstępnej oceny zgodności przed wydaniem 
certyfikatu. Na prośbę któregokolwiek ze 
swoich członków lub Komisji MDCG 
podejmuje decyzję o przedstawieniu 
takiego żądania zgodnie z procedurą 
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określoną w art. 78 ust. 4. W swoim 
żądaniu MDCG podaje uzasadniony 
naukowo i związany ze zdrowiem powód, 
dla którego zdecydował, by w danej 
sprawie przedłożono streszczenie wstępnej 
oceny zgodności. Przy selekcji spraw 
objętych obowiązkiem przedłożenia 
wstępnej oceny zgodności uwzględnia się 
należycie zasadę równego traktowania.
W terminie 5 dni od otrzymania żądania 
MDCG jednostka notyfikowana 
powiadamia o tym fakcie producenta.
3. MDCG może zgłosić uwagi do 
streszczenia wstępnej oceny zgodności 
najpóźniej 60 dni po przedłożeniu tego 
streszczenia. W tym okresie, nie później 
niż 30 dni po przedłożeniu streszczenia, 
MDCG może zażądać przedstawienia 
dodatkowych informacji, które z 
uzasadnionych naukowo powodów są 
konieczne do analizy wstępnej oceny 
zgodności dokonanej przez jednostkę 
notyfikowaną. Żądanie takie może 
dotyczyć dostarczenia próbek lub wizyty 
na miejscu w przedsiębiorstwie 
producenta. Do chwili przedstawienia 
żądanych dodatkowych informacji bieg 
terminu zgłoszenia uwag, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 
ulega zawieszeniu. Późniejsze żądania 
dodatkowych informacji wystosowane 
przez MDCG nie powodują zawieszenia 
biegu terminu zgłoszenia uwag.
4. Jednostka notyfikowana należycie 
rozważa wszelkie uwagi otrzymane 
zgodnie z ust. 3. Przekazuje ona Komisji 
wyjaśnienie sposobu ich uwzględnienia, w 
tym należyte uzasadnienie w przypadku 
niezastosowania się do otrzymanych 
uwag, a także swoją ostateczną decyzję 
dotyczącą danej oceny zgodności. Komisja 
niezwłocznie przekazuje te informacje do 
MDCG.
5. Komisja może, jeśli uzna to za 
konieczne dla ochrony bezpieczeństwa 
pacjentów i zdrowia publicznego, określić 
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w drodze aktów wykonawczych konkretne 
kategorie lub grupy wyrobów innych niż 
wyroby klasy III, do których stosuje się 
ust. 1 do 4 przez z góry ustalony okres. 
Takie akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 88 ust. 3.
Uzasadnieniem dla przyjęcia środków na 
podstawie niniejszego ustępu może być 
jedynie co najmniej jedno z następujących 
kryteriów:
a) nowość wyrobu lub technologii, na 
której wyrób ten się opiera, i związane z 
tym istotne znaczenie kliniczne lub istotne 
znaczenie dla zdrowia publicznego;
b) niekorzystna zmiana w zakresie 
stosunku korzyści do ryzyka określonej 
kategorii lub grupy wyrobów wynikająca z 
uzasadnionych naukowo i związanych ze 
zdrowiem obaw dotyczących elementów 
lub materiału wyjściowego lub 
dotyczących wpływu na zdrowie w 
przypadku awarii;
c) zwiększenie ilości przypadków ciężkich 
incydentów zgłaszanych zgodnie z art. 61 i 
dotyczących określonej kategorii lub 
grupy wyrobów;
d) znaczne rozbieżności między ocenami 
zgodności przeprowadzonymi przez różne 
jednostki notyfikowane w odniesieniu do 
wyrobów znacząco podobnych;
e) obawy w zakresie zdrowia publicznego 
dotyczące określonej kategorii lub grupy 
wyrobów, lub technologii, na której się 
one opierają.
6. Komisja udostępnia do wiadomości 
publicznej streszczenie uwag zgłoszonych 
zgodnie z ust. 3 i wynik procedury oceny 
zgodności. Komisja nie ujawnia danych 
osobowych ani informacji mających 
charakter tajemnicy handlowej.
7. Komisja tworzy infrastrukturę 
techniczną do elektronicznej wymiany 
danych między jednostkami 
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notyfikowanymi a MDCG do celów 
niniejszego artykułu.
8. Komisja może, w drodze aktów 
wykonawczych, określić warunki i aspekty 
proceduralne dotyczące przedłożenia i 
analizy streszczenia wstępnej oceny 
zgodności zgodnie z ust. 2 i 3. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

There is no scientific evidence to support the need for the scrutiny mechanism proposed by the 
Commission. Such a mechanism will merely prevent the treatment of patients, as they will 
have to wait indefinitely before the needed devices are finally approved. Considering the very 
high number of new devices produced each year, it is highly unlikely that the new authority 
designated by the Commission will manage to handle them in time. The Commission´s intent 
to tackle fraud should neither affect the treatment needs of the patients nor suffocate 
producers with further administrative burdens.

Poprawka 52
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W procesie tym bierze się pod uwagę 
poglądy wszystkich zainteresowanych 
stron, w tym organizacji pacjentów, 
opiekunów i pracowników służby zdrowia.

Or. en

Poprawka 53
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uczestnictwo w kontroli określonych 
ocen zgodności zgodnie z art. 44;

skreślona

Or. en

Poprawka 54
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od dyrektyw 
90/385/EWG i 93/42/EWG jednostki 
oceny zgodności, które stosują się do 
przepisów niniejszego rozporządzenia, 
mogą być wyznaczane i notyfikowane 
przed datą rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Jednostki 
notyfikowane, które zostały wyznaczone i 
notyfikowane zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, mogą stosować 
procedury oceny zgodności określone w 
niniejszym rozporządzeniu i wydawać 
certyfikaty zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem przed datą rozpoczęcia 
jego stosowania.

4. W drodze odstępstwa od dyrektyw 
90/385/EWG i 93/42/EWG jednostki 
oceny zgodności, które stosują się do 
przepisów niniejszego rozporządzenia, 
mogą być wyznaczane i notyfikowane 
przed datą rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Jednostki 
notyfikowane, które zostały wyznaczone i 
notyfikowane zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, mogą stosować 
procedury oceny zgodności określone w 
niniejszym rozporządzeniu i wydawać 
certyfikaty zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem przed datą rozpoczęcia 
jego stosowania, pod warunkiem, że 
weszły w życie odnośne akty delegowane i 
wykonawcze.

Or. en

Uzasadnienie

Akty wykonawcze i delegowane niezbędne do właściwego wdrożenia niniejszego 
rozporządzenia powinny być gotowe przed zastosowaniem niniejszego rozporządzenia do 
jakiegokolwiek wyrobu.

Poprawka 55
Jean Lambert
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 7– podpunkt 7.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7.4) Wyroby są projektowane i 
produkowane w taki sposób, aby 
zmniejszyć w możliwie największym 
stopniu i na ile to właściwe ryzyko 
powodowane niezamierzonym 
uchodzeniem lub wypływaniem substancji 
z wyrobu. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na substancje, które są 
rakotwórcze, mutagenne lub działające 
szkodliwie na rozrodczość, zgodnie z 
częścią 3 załącznika VI do rozporządzenia
(WE) nr 1272/2008 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i 
mieszanin, zmieniającego i uchylającego 
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 
oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 1907/2006, a także na substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną, w 
odniesieniu do których istnieją dowody 
naukowe potwierdzające 
prawdopodobieństwo poważnego wpływu 
na zdrowie ludzi i które zidentyfikowano 
zgodnie z procedurą określoną w art. 59 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH).

7.4) Wyroby są projektowane i 
produkowane w taki sposób, aby 
zmniejszyć w możliwie największym 
stopniu i na ile to właściwe ryzyko 
powodowane niezamierzonym 
uchodzeniem lub wypływaniem substancji 
z wyrobu. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na substancje, które są 
rakotwórcze, mutagenne lub działające 
szkodliwie na rozrodczość, zgodnie z 
częścią 3 załącznika VI do rozporządzenia
(WE) nr 1272/2008 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i 
mieszanin, zmieniającego i uchylającego 
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 
oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 1907/2006, a także na substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną, w 
odniesieniu do których istnieją dowody 
naukowe potwierdzające 
prawdopodobieństwo poważnego wpływu 
na zdrowie ludzi lub które 
zidentyfikowano zgodnie z procedurą 
określoną w art. 59 rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH) lub które uznaje 
się za zaburzające gospodarkę 
hormonalną zgodnie z zaleceniem Komisji 
(2013/.../UE) w sprawie kryteriów 
identyfikacji substancji zaburzających 
gospodarkę hormonalną.

Or. en
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Poprawka 56
Jean Lambert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 7 – podpunkt 7.4 – ustęp 1 – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeśli wyroby, lub ich części, które 
przewidziano jako

Wyroby lub ich części, które przewidziano 
jako

Or. en

Poprawka 57
Jean Lambert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 7 – podpunkt 7.4 – ustęp 1 – akapit trzeci – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zawierają ftalany, które klasyfikuje się 
jako substancje rakotwórcze, mutagenne 
lub działające szkodliwie na rozrodczość 
kategorii 1A lub 1B zgodnie z częścią 3 
załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008, w stężeniu 0,1 % masy 
materiału z dodatkiem plastyfikatorów lub 
wyższym, takie wyroby opatrzone są 
etykietą, umieszczaną na samym wyrobie, 
na opakowaniu każdej jednostki lub, w 
stosownych przypadkach, na opakowaniu 
handlowym, informującą, że są to wyroby 
zawierające ftalany. Jeśli przewidziane 
zastosowanie takich wyrobów obejmuje 
leczenie dzieci, kobiet w ciąży lub 
karmiących, producent w dokumentacji 
technicznej przedstawia specjalne 
uzasadnienie zastosowania tych substancji 
w kontekście zgodności wyrobu z 
ogólnymi wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i działania, w 
szczególności z wymogami tymi 
zawartymi w niniejszym ustępie, a w 
instrukcji używania przedstawia informacje 
o ryzyku szczątkowym dla tych grup

nie zawierają substancji, które klasyfikuje 
się jako substancje rakotwórcze, 
mutagenne lub działające szkodliwie na 
rozrodczość kategorii 1A lub 1B zgodnie z 
częścią 3 załącznika VI do rozporządzenia
(WE) nr 1272/2008, w stężeniu 0,1 % lub 
większym masy jednorodnego materiału
lub substancji identyfikowanych jako 
zaburzające gospodarkę hormonalną 
zgodnie z akapitem pierwszym, o ile 
producent jest w stanie wykazać, że nie 
istnieją odpowiednie bezpieczniejsze 
substancje lub wyroby niezawierające 
takich substancji.
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pacjentów oraz, w stosownych 
przypadkach, o odpowiednich środkach 
ostrożności.

W przypadkach, gdy producent jest w 
stanie wykazać, że nie istnieją 
odpowiednie bezpieczniejsze substancje 
lub wyroby niezawierające takich 
substancji, takie wyroby opatrzone są 
etykietą, umieszczaną na samym wyrobie, 
na opakowaniu każdej jednostki lub, w 
stosownych przypadkach, na opakowaniu 
handlowym, informującą, że są to wyroby 
zawierające substancje klasyfikowane jako 
substancje rakotwórcze, mutagenne lub 
działające szkodliwie na rozrodczość 
kategorii 1A lub 1B lub substancje 
identyfikowane jako zaburzające 
gospodarkę hormonalną. Producent w 
dokumentacji technicznej przedstawia 
specjalne uzasadnienie zastosowania tych 
substancji w kontekście zgodności wyrobu 
z ogólnymi wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i działania, w 
szczególności z wymogami tymi 
zawartymi w niniejszym ustępie, a w 
instrukcji używania przedstawia informacje 
o ryzyku szczątkowym dla pacjentów oraz, 
w stosownych przypadkach, o 
odpowiednich środkach ostrożności.

Or. en

Uzasadnienie

Zakazane jest stosowanie substancji rakotwórczuch, mutagennych lub działających szkodliwie 
na rozrodczość w wyrobach kosmetycznych, a ftalanów rakotwórczych, mutagennych lub 
działających szkodliwie na rozrodczość w zabawkach. Powinno się wprowadzić podobne 
ograniczenia w przypadku wyrobów medycznych tam, gdzie wystawienie na działanie jest 
nieuniknione, za wyjątkiem sytuacji, w których nie istnieją bezpieczniejsze alternatywy. W tym 
ostatnim przypadku producenci powinni znakować wyroby i przedstawiać konkretne 
uzasadnienie zgodności z przepisami bezpieczeństwa niniejszego rozporządzenia. Te same 
zasady powinny się również odnosić do znanych substancji zaburzających gospodarkę 
hormonalną. Jako że Komisja jest w trakcie przyjmowania zalecenia dotyczącego 
identyfikowania substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, powinno się dodać 
odniesienie do tego zalecenia.
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Poprawka 58
Jean Lambert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 7– podpunkt 7.6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7.6) Wyroby są projektowane i 
produkowane w taki sposób, aby 
zmniejszyć do minimum ryzyko związane 
z wielkością i właściwościami użytych 
cząstek. Szczególną ostrożność należy 
zachować w przypadku wyrobów 
zawierających nanomateriał lub 
składających się z nanomateriału, który 
może zostać uwolniony do organizmu 
pacjenta lub użytkownika.

7.6) Wyroby są projektowane i 
produkowane w taki sposób, aby 
zmniejszyć do minimum ryzyko związane 
z wielkością i właściwościami użytych 
cząstek. Szczególną ostrożność należy 
zachować w przypadku wyrobów 
zawierających nanomateriały lub 
składających się z nanomateriałów, które 
mogą zostać uwolnione do organizmu 
pacjenta lub użytkownika. W 
dokumentacji technicznej producent 
przedstawia konkretne dowody na to, że 
zastosowanie nanomateriałów jest zgodne 
z ogólnymi wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i działania, a w instrukcji 
używania przedstawia informacje o ryzyku 
szczątkowym dla pacjentów oraz, w 
stosownych przypadkach, o odpowiednich 
środkach ostrożności.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku stosowania nanomateriałów w wyrobach medycznych, producenci powinni 
przedstawiać konkretne dowody, że ich zastosowanie jest zgodne z ogólnymi wymogami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i działania. Ułatwiłoby ty znacznie stosowanie najsurowszych 
ocen zgodności przewidzianych zgodnie z zasadą 19 i motywem 13.

Poprawka 59
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 10– podpunkt 10.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku substancji biologicznych W przypadku substancji biologicznych 
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innych niż te, o których mowa w sekcji 
10.1 i 10.2 przetwarzanie, konserwowanie, 
badanie i inne działania związane z takimi 
substancjami przeprowadza się w taki 
sposób, aby zapewnić możliwie największe 
bezpieczeństwo pacjentom, użytkownikom 
oraz, w stosownych przypadkach, innym 
osobom. W szczególności ochronę przed 
wirusami i innymi czynnikami zakaźnymi 
zapewnia się w drodze stosowania 
zwalidowanych metod ich usuwania lub 
inaktywacji w trakcie procesu 
produkcyjnego.

innych niż te, o których mowa w sekcji 
10.1 i 10.2 przetwarzanie, konserwowanie, 
badanie i inne działania związane z takimi 
substancjami przeprowadza się w taki 
sposób, aby zapewnić możliwie największe 
bezpieczeństwo pacjentom, użytkownikom 
oraz, w stosownych przypadkach, innym 
osobom, szczególnie w łańcuchu 
unieszkodliwiania odpadów. W 
szczególności ochronę przed wirusami i 
innymi czynnikami zakaźnymi zapewnia 
się w drodze stosowania zwalidowanych 
metod ich usuwania lub inaktywacji w 
trakcie procesu produkcyjnego.

Or. fr

Poprawka 60
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 11– podpunkt 11.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11.2a) Wyroby, których używanie może 
prowadzić do potencjalnie śmiertelnych 
zakażeń krwiopochodnych u pracowników 
służby zdrowia, pacjentów lub innych 
osób w wyniku niezamierzonych zacięć i 
ukłuć, takich jak zranienia igłą, mają 
wbudowane odpowiednie mechanizmy 
chroniące przed zranieniem zgodnie z 
dyrektywą 2010/32/UE. Należy jednak 
przestrzegać właściwych uwarunkowań 
odnoszących się do zawodu lekarza 
dentysty.

Or. en


