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Poprawka 75
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wyroby medyczne do diagnostyki in 
vitro, a także branża wyrobów medycznych 
do diagnostyki in vitro, charakteryzują się 
szczególnymi cechami, zwłaszcza pod 
względem klasyfikacji ryzyka, procedur 
oceny zgodności oraz dowodów 
klinicznych. Cechy te wymagają przyjęcia 
szczegółowych aktów prawnych odrębnych 
od przepisów dotyczących innych 
wyrobów medycznych, natomiast aspekty 
horyzontalne, które są wspólne dla obu 
sektorów, powinny zostać uspójnione.

(5) Wyroby medyczne do diagnostyki in 
vitro, a także branża wyrobów medycznych 
do diagnostyki in vitro, charakteryzują się 
szczególnymi cechami, zwłaszcza pod 
względem klasyfikacji ryzyka, procedur 
oceny zgodności oraz dowodów 
klinicznych. Cechy te wymagają przyjęcia 
szczegółowych aktów prawnych odrębnych 
od przepisów dotyczących innych 
wyrobów medycznych, natomiast aspekty 
horyzontalne, które są wspólne dla obu 
sektorów, powinny zostać uspójnione, nie 
zagrażając potrzebie innowacji w Unii;

Or. en

Poprawka 76
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W przypadku gdy produkt nie został 
stworzony przez producenta do użycia w 
celach medycznych, nie można wymagać 
jego certyfikacji jako wyrobu medycznego 
do diagnostyki in vitro; podobnie produkt 
nie może stanowić wyposażenia wyrobu 
medycznego do konkretnej diagnostyki in 
vitro, jeżeli nie został przez producenta 
stworzony specjalnie po to, by umożliwić 
lub wesprzeć używanie tego wyrobu 
medycznego do diagnostyki in vitro na 
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potrzeby jego przewidzianych zastosowań;

Or. en

Poprawka 77
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Do państw członkowskich powinna 
należeć każdorazowo decyzja, czy dany 
produkt podlega przepisom niniejszego 
rozporządzenia. W razie potrzeby Komisja 
może zdecydować, w poszczególnych 
przypadkach, czy dany produkt odpowiada 
definicji wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro lub wyposażenia 
takiego wyrobu.

(8) Do Komisji powinna należeć 
każdorazowo decyzja, czy dany produkt 
podlega przepisom niniejszego 
rozporządzenia. W razie potrzeby Komisja 
może zdecydować, w poszczególnych 
przypadkach, czy dany produkt odpowiada 
definicji wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro lub wyposażenia 
takiego wyrobu.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapewnienie jednolitego wdrożenia rozporządzenia w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Poprawka 78
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Do państw członkowskich powinna 
należeć każdorazowo decyzja, czy dany 
produkt podlega przepisom niniejszego 
rozporządzenia. W razie potrzeby Komisja 
może zdecydować, w poszczególnych 
przypadkach, czy dany produkt odpowiada

(8) Aby zapewnić spójną klasyfikację we 
wszystkich państwach członkowskich, do 
Komisji powinna należeć każdorazowo 
decyzja, czy dany produkt lub grupa 
produktów podlegają przepisom 
niniejszego rozporządzenia i odpowiadają
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definicji wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro lub wyposażenia 
takiego wyrobu.

definicji wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro lub wyposażenia 
takiego wyrobu.

Or. en

Poprawka 79
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Należy powołać multidyscyplinarny 
komitet doradczy ekspertów i 
przedstawicieli zainteresowanych stron 
oraz organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 78a rozporządzenia 
(UE)[Ref. of future Regulation on 
medical devices], aby w razie konieczności 
udzielał Komisji, Grupie Koordynacyjnej 
ds. Wyrobów Medycznych oraz państwom 
członkowskim naukowego doradztwa w 
kwestiach technologii medycznej do 
diagnostyki in vitro, klasyfikacji i innych 
aspektów wdrażania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 80
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zapewnić najwyższy poziom 
ochrony zdrowia, należy doprecyzować i 
wzmocnić przepisy dotyczące wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro 

(9) Aby zapewnić najwyższy poziom 
ochrony zdrowia, należy doprecyzować i 
wzmocnić przepisy dotyczące wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro 
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produkowanych i używanych tylko w 
ramach jednej instytucji zdrowia 
publicznego, w tym przepisy dotyczące 
pomiarów i dostarczania wyników.

produkowanych i używanych tylko w 
ramach jednej placówki.

Or. en

Uzasadnienie

Zwrot „instytucja zdrowia publicznego” został usunięty, ponieważ instytucje zdrowia 
publicznego będą wyłączone z zakresu rozporządzenia, a celem tego motywu są de facto 
laboratoria komercyjne, które nie będą z niego wyłączone.

Poprawka 81
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Uwzględniając zasadę pomocniczości, 
wyroby produkowane w laboratoriach 
instytucji zdrowia publicznego, 
przeznaczone do użycia w tym miejscu i 
niebędące przedmiotem transakcji 
handlowych, nie są objęte niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 82
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zapewnienie pacjentom jasnych 
informacji w przypadku ciężkich 
incydentów z udziałem wyrobów 
medycznych ma pierwszorzędne 
znaczenie. Państwa członkowskie nie 



AM\935941PL.doc 7/105 PE510.740v01-00

PL

powinny zatem udzielać obywatelom 
żadnych sprzecznych porad dotyczących 
działania, jakie mają podjąć w przypadku 
ciężkich incydentów, aby zapobiec 
nierównemu poziomowi informacji dla 
pacjentów w poszczególnych państwach 
członkowskich, który może prowadzić do 
dezorientacji pacjentów.

Or. en

Poprawka 83
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W przypadku pilnych lub 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
pacjentów, takich jak pojawiające się 
patogeny i rzadkie choroby, instytucje 
zdrowia publicznego powinny mieć 
możliwość wyprodukowania, zmiany i 
użycia wyrobów w ramach tych placówek, 
a zatem spełnienia – w niekomercyjnych i 
elastycznych ramach – szczególnych 
potrzeb, których nie spełniają dostępne 
wyroby posiadające oznakowanie CE.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek znosi możliwość wytwarzania czy zmiany przez instytucje zdrowia publicznego 
wyrobów klasy D. Istnieją potrzeby pacjentów, których nie spełniają żadne dostępne na rynku 
wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, takie jak diagnostyka bardzo rzadkich chorób lub 
wykrycie pojawiających się patogenów. Instytucje zdrowia publicznego odgrywają zasadniczą 
rolę w ochronie zdrowia publicznego, poprzez wytwarzanie tych wyrobów we własnej 
placówce. Poprawki te mają na celu utrzymanie tej funkcji ochrony zdrowia publicznego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta, które ma kapitalne znaczenie.
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Poprawka 84
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Wyroby wyprodukowane w 
laboratoriach instytucji innych niż 
instytucje zdrowia publicznego i 
wprowadzone do użytkowania bez 
wprowadzania do obrotu podlegają jednak 
niniejszemu rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 85
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

(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 i zarządzanie zapasami szpitali, 
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zapasami. aptek i sprzedawców hurtowych. System 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów powinien być 
zgodny z innymi systemami znajdującymi 
się już na rynku.

Or. de

Poprawka 86
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

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, hurtowników i
aptekarzy oraz zarządzanie przez nich
zapasami, a także być kompatybilne z 
innymi systemami potwierdzania 
autentyczności istniejącymi już w tych 
placówkach.

Or. en
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Uzasadnienie

Prawdopodobnie w następstwie dyrektywy w sprawie sfałszowanych leków zostanie 
wprowadzony elektroniczny system poświadczania autentyczności leków. Ważne, aby systemy 
dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i leków były kompatybilne. W przeciwnym 
razie będzie to oznaczało poważne, a wręcz niemożliwe do pokonania obciążenie dla 
podmiotów łańcucha dostaw pracujących z oboma rodzajami produktów.

Poprawka 87
Dagmar Roth-Behrendt

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 odpowiedni dostęp do
informacji przedstawionych w sposób 
właściwy dla przewidzianego użytkownika
są konieczne, by zwiększyć świadomość 
pacjentów, użytkowników i pracowników 
służby zdrowia oraz umożliwić im
podejmowanie świadomych decyzji, a 
także aby stworzyć solidne podstawy dla 
podejmowania decyzji regulacyjnych i 
budować zaufanie do systemu 
regulacyjnego.

Or. en

Poprawka 88
Dagmar Roth-Behrendt

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 

(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 
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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 
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.

gromadzenia i przetwarzania informacji 
dotyczących wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro dostępnych na rynku i 
odpowiednich podmiotów gospodarczych,
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu,
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 
przejrzystości; Cele wspomnianej bazy 
danych byłyby następujące: zwiększenie 
ogólnej przejrzystości poprzez lepszy 
dostęp ogółu społeczeństwa i 
pracowników służby zdrowia do 
informacji, usprawnienie i ułatwienie 
przepływu informacji między podmiotami 
gospodarczymi, Agencją, 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.

Or. en

Poprawka 89
Rebecca Taylor
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Systemy elektroniczne bazy Eudamed 
dotyczące wyrobów dostępnych na rynku, 
odpowiednich podmiotów gospodarczych 
oraz certyfikatów powinny umożliwić 
dokładne informowanie ogółu 
społeczeństwa o wyrobach dostępnych na 
rynku unijnym. System elektroniczny 
dotyczący badań skuteczności klinicznej 
powinien służyć jako narzędzie ułatwiające 
współpracę między państwami 
członkowskimi i umożliwiające sponsorom 
składanie, na zasadzie dobrowolności, 
pojedynczych wniosków dla większej 
liczby państw członkowskich oraz, w tym 
przypadku, zgłaszanie ciężkich zdarzeń 
niepożądanych. System elektroniczny 
dotyczący obserwacji powinien 
umożliwiać producentom zgłaszanie 
ciężkich incydentów i innych zdarzeń 
objętych obowiązkiem zgłaszania oraz 
ułatwiać koordynację oceny tych zdarzeń 
przez właściwe organy krajowe. System 
elektroniczny dotyczący nadzoru rynku 
powinien służyć jako narzędzie wymiany 
informacji między właściwymi organami.

(30) Systemy elektroniczne bazy Eudamed 
dotyczące wyrobów dostępnych na rynku, 
odpowiednich podmiotów gospodarczych 
oraz certyfikatów powinny umożliwić 
dokładne informowanie ogółu 
społeczeństwa o wyrobach dostępnych na 
rynku unijnym. System elektroniczny 
dotyczący badań skuteczności klinicznej 
powinien służyć jako narzędzie ułatwiające 
współpracę między państwami 
członkowskimi i umożliwiające sponsorom 
składanie, na zasadzie dobrowolności, 
pojedynczych wniosków dla większej 
liczby państw członkowskich oraz, w tym 
przypadku, zgłaszanie ciężkich zdarzeń 
niepożądanych. System elektroniczny 
dotyczący obserwacji powinien 
umożliwiać producentom zgłaszanie 
ciężkich incydentów i innych zdarzeń 
objętych obowiązkiem zgłaszania oraz 
ułatwiać koordynację oceny tych zdarzeń 
przez właściwe organy krajowe. System 
elektroniczny dotyczący nadzoru rynku 
powinien służyć jako narzędzie wymiany 
informacji między właściwymi organami.
Należy udostępnić pracownikom służby 
zdrowia i opinii publicznej regularny 
przegląd informacji dotyczących 
obserwacji i nadzoru rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy służby zdrowia i opinia publiczna odniesie korzyści z przeglądu informacji 
dotyczących obserwacji i nadzoru rynku. W związku z tym, że informacje te wymagają 
poufnego traktowania, Grupa Koordynacyjna ds. Wyrobów Medycznych jest właściwym 
forum do przekazywania tych informacji do europejskiej bazy danych o wyrobach 
medycznych.
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Poprawka 90
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Systemy elektroniczne bazy Eudamed 
dotyczące wyrobów dostępnych na rynku, 
odpowiednich podmiotów gospodarczych 
oraz certyfikatów powinny umożliwić 
dokładne informowanie ogółu 
społeczeństwa o wyrobach dostępnych na 
rynku unijnym. System elektroniczny 
dotyczący badań skuteczności klinicznej 
powinien służyć jako narzędzie ułatwiające 
współpracę między państwami 
członkowskimi i umożliwiające sponsorom 
składanie, na zasadzie dobrowolności, 
pojedynczych wniosków dla większej 
liczby państw członkowskich oraz, w tym 
przypadku, zgłaszanie ciężkich zdarzeń 
niepożądanych. System elektroniczny 
dotyczący obserwacji powinien 
umożliwiać producentom zgłaszanie 
ciężkich incydentów i innych zdarzeń 
objętych obowiązkiem zgłaszania oraz 
ułatwiać koordynację oceny tych zdarzeń 
przez właściwe organy krajowe. System 
elektroniczny dotyczący nadzoru rynku 
powinien służyć jako narzędzie wymiany 
informacji między właściwymi organami.

(30) Systemy elektroniczne bazy Eudamed 
dotyczące wyrobów dostępnych na rynku, 
odpowiednich podmiotów gospodarczych 
oraz certyfikatów powinny umożliwić 
dokładne informowanie ogółu 
społeczeństwa i pracowników służby 
zdrowia o wyrobach dostępnych na rynku 
unijnym. Kluczowy jest odpowiedni 
poziom dostępu ogółu społeczeństwa i 
pracowników służby zdrowia do tych 
części systemów elektronicznych 
Eudamed, które zawierają najważniejsze 
informacje dotyczące wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro 
mogących stanowić zagrożenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. W 
sytuacjach gdy taki dostęp jest 
ograniczony, powinno być możliwe – na 
uzasadniony wniosek – ujawnienie 
istniejących informacji dotyczących 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro, o ile ograniczenie dostępu nie jest 
uzasadnione względami poufności.
System elektroniczny dotyczący badań 
skuteczności klinicznej powinien służyć 
jako narzędzie ułatwiające współpracę 
między państwami członkowskimi i 
umożliwiające sponsorom składanie, na 
zasadzie dobrowolności, pojedynczych 
wniosków dla większej liczby państw 
członkowskich oraz, w tym przypadku, 
zgłaszanie ciężkich zdarzeń 
niepożądanych. System elektroniczny 
dotyczący obserwacji powinien 
umożliwiać producentom zgłaszanie 
ciężkich incydentów i innych zdarzeń 
objętych obowiązkiem zgłaszania oraz 
ułatwiać koordynację oceny tych zdarzeń 
przez właściwe organy krajowe. System 
elektroniczny dotyczący nadzoru rynku 
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powinien służyć jako narzędzie wymiany 
informacji między właściwymi organami.

Or. en

Poprawka 91
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(32) W odniesieniu do wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro klasy 
C i D producenci powinni przedstawić w 
publicznie dostępnym dokumencie 
podsumowanie najważniejszych aspektów 
bezpieczeństwa i działania wyrobu oraz 
wyników oceny klinicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnia to spójność motywu z art. 24.

Poprawka 92
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(32) W odniesieniu do wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro 
wysokiego ryzyka producenci powinni 
przedstawić, odpowiednio, krajowemu 
organowi lub Agencji, włączonym w
procedurę na dopuszczenie do obrotu, 
pełne sprawozdanie na temat
bezpieczeństwa i aspektów klinicznego
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działania danego wyrobu. Podsumowanie 
tego sprawozdania powinno być dostępne 
dla ogółu społeczeństwa za pośrednictwem 
Eudamed.

Or. en

Poprawka 93
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W odniesieniu do wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro 
wysokiego ryzyka władze powinny być 
informowane na wczesnym etapie o 
wyrobach podlegających ocenie 
zgodności. Należy im także przyznać 
prawo do skontrolowania oceny wstępnej 
przeprowadzonej przez jednostki 
notyfikowane, w szczególności dotyczącej 
wyrobów, dla których nie istnieją wspólne 
specyfikacje techniczne, wyrobów nowych 
lub takich, do produkcji których została 
zastosowana nowa technologia, wyrobów 
należących do kategorii wyrobów o 
wyższym wskaźniku występowania 
ciężkich incydentów lub wyrobów, w 
odniesieniu do których stwierdzono 
znaczne rozbieżności w ocenach 
zgodności dokonanych przez różne 
jednostki notyfikowane, mimo 
zasadniczego podobieństwa tych wyrobów.
Proces przewidziany w niniejszym 
rozporządzeniu nie uniemożliwia 
producentowi dobrowolnego 
poinformowania właściwego organu o 
intencji złożenia wniosku o ocenę 
zgodności wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro wysokiego ryzyka 
przed złożeniem wniosku do jednostki 
notyfikowanej.

skreślony
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Or. en

Poprawka 94
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W odniesieniu do wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro 
wysokiego ryzyka władze powinny być 
informowane na wczesnym etapie o 
wyrobach podlegających ocenie zgodności.
Należy im także przyznać prawo do 
skontrolowania oceny wstępnej 
przeprowadzonej przez jednostki 
notyfikowane, w szczególności dotyczącej 
wyrobów, dla których nie istnieją wspólne 
specyfikacje techniczne, wyrobów nowych 
lub takich, do produkcji których została 
zastosowana nowa technologia, wyrobów 
należących do kategorii wyrobów o 
wyższym wskaźniku występowania 
ciężkich incydentów lub wyrobów, w 
odniesieniu do których stwierdzono 
znaczne rozbieżności w ocenach zgodności 
dokonanych przez różne jednostki 
notyfikowane, mimo zasadniczego 
podobieństwa tych wyrobów. Proces 
przewidziany w niniejszym rozporządzeniu 
nie uniemożliwia producentowi 
dobrowolnego poinformowania 
właściwego organu o intencji złożenia 
wniosku o ocenę zgodności wyrobu 
medycznego do diagnostyki in vitro 
wysokiego ryzyka przed złożeniem 
wniosku do jednostki notyfikowanej.

(35) W odniesieniu do wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro 
wysokiego ryzyka właściwe władze
krajowe lub unijne powinny być 
informowane na wczesnym etapie o 
wyrobach podlegających ocenie zgodności.
Należy im także przyznać prawo do 
skontrolowania oceny wstępnej 
przeprowadzonej przez jednostki 
notyfikowane, w szczególności dotyczącej 
wyrobów, dla których nie istnieją wspólne 
specyfikacje techniczne, wyrobów nowych 
lub takich, do produkcji których została 
zastosowana nowa technologia, wyrobów 
należących do kategorii wyrobów o 
wyższym wskaźniku występowania 
ciężkich incydentów lub wyrobów, w 
odniesieniu do których stwierdzono 
znaczne rozbieżności w ocenach zgodności 
dokonanych przez różne jednostki 
notyfikowane, mimo zasadniczego 
podobieństwa tych wyrobów. Proces 
przewidziany w niniejszym rozporządzeniu 
nie uniemożliwia producentowi 
dobrowolnego poinformowania 
właściwego organu o intencji złożenia 
wniosku o ocenę zgodności wyrobu 
medycznego do diagnostyki in vitro 
wysokiego ryzyka przed złożeniem 
wniosku do jednostki notyfikowanej.

Or. en
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Uzasadnienie

Konieczne jest sprecyzowanie, do jakich władz odnosi się ten motyw.

Poprawka 95
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W odniesieniu do wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro 
wysokiego ryzyka władze powinny być 
informowane na wczesnym etapie o 
wyrobach podlegających ocenie zgodności.
Należy im także przyznać prawo do 
skontrolowania oceny wstępnej 
przeprowadzonej przez jednostki 
notyfikowane, w szczególności dotyczącej 
wyrobów, dla których nie istnieją wspólne 
specyfikacje techniczne, wyrobów nowych 
lub takich, do produkcji których została 
zastosowana nowa technologia, wyrobów 
należących do kategorii wyrobów o 
wyższym wskaźniku występowania 
ciężkich incydentów lub wyrobów, w 
odniesieniu do których stwierdzono 
znaczne rozbieżności w ocenach zgodności 
dokonanych przez różne jednostki 
notyfikowane, mimo zasadniczego 
podobieństwa tych wyrobów. Proces 
przewidziany w niniejszym rozporządzeniu 
nie uniemożliwia producentowi 
dobrowolnego poinformowania 
właściwego organu o intencji złożenia 
wniosku o ocenę zgodności wyrobu 
medycznego do diagnostyki in vitro 
wysokiego ryzyka przed złożeniem 
wniosku do jednostki notyfikowanej.

(35) W odniesieniu do wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro 
wysokiego ryzyka władze powinny być 
informowane na wczesnym etapie o 
wyrobach podlegających ocenie zgodności.
Należy im także przyznać prawo do 
skontrolowania oceny wstępnej 
przeprowadzonej przez jednostki 
notyfikowane, w szczególności dotyczącej 
wyrobów, dla których nie istnieją wspólne 
specyfikacje techniczne, wyrobów nowych 
lub takich, do produkcji których została 
zastosowana nowa technologia, wyrobów 
należących do kategorii wyrobów o 
wyższym wskaźniku występowania 
ciężkich incydentów lub wyrobów, w 
odniesieniu do których stwierdzono 
znaczne rozbieżności w ocenach zgodności 
dokonanych przez różne jednostki 
notyfikowane, mimo zasadniczego 
podobieństwa tych wyrobów. Proces 
przewidziany w niniejszym rozporządzeniu 
nie uniemożliwia producentowi 
dobrowolnego poinformowania 
właściwego organu o intencji złożenia 
wniosku o ocenę zgodności wyrobu 
medycznego do diagnostyki in vitro 
wysokiego ryzyka przed złożeniem 
wniosku do jednostki notyfikowanej. W 
odniesieniu do wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro wysokiego ryzyka 
klasy D utworzono procedurę 
dopuszczenia do obrotu.
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Or. en

Poprawka 96
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) Procedury oceny zgodności nie 
należy stosować w odniesieniu do 
wyrobów medycznych o diagnostyki in 
vitro klasy D. W odniesieniu do 
innowacyjnych wyborów klasy D należy 
wprowadzić sprawną, scentralizowaną 
procedurę dopuszczenia do obrotu.
Sprawną, zdecentralizowaną procedurę 
dopuszczenia do obrotu należy 
wprowadzić w odniesieniu do wszystkich 
pozostałych wyrobów klasy D, 
umożliwiając jednak producentom tego 
typu wyrobów złożenie wniosku w ramach 
scentralizowanej procedury dopuszczenia 
do obrotu.

Or. en

Poprawka 97
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Co do zasady, procedura oceny 
zgodności wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro klasy A powinna być 
przeprowadzana na wyłączną 
odpowiedzialność producentów, gdyż takie 
wyroby nie stwarzają dużego ryzyka dla 
pacjentów. W przypadku wyrobów 

(38) Co do zasady, procedura oceny 
zgodności wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro klasy A powinna być 
przeprowadzana na wyłączną 
odpowiedzialność producentów, gdyż takie 
wyroby nie stwarzają dużego ryzyka dla 
pacjentów. W przypadku wyrobów 
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medycznych do diagnostyki in vitro klasy 
B, C i D obowiązkowy powinien być 
odpowiedni stopień zaangażowania 
jednostki notyfikowanej.

medycznych do diagnostyki in vitro klasy 
B i C obowiązkowy powinien być 
odpowiedni stopień zaangażowania 
jednostki notyfikowanej. W odniesieniu do 
wyrobów klasy D powinna obowiązywać 
procedura dopuszczenia do obrotu.

Or. en

Poprawka 98
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Co do zasady, procedura oceny 
zgodności wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro klasy A powinna być 
przeprowadzana na wyłączną 
odpowiedzialność producentów, gdyż takie 
wyroby nie stwarzają dużego ryzyka dla 
pacjentów. W przypadku wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro klasy 
B, C i D obowiązkowy powinien być 
odpowiedni stopień zaangażowania 
jednostki notyfikowanej.

(38) Co do zasady, procedura oceny 
zgodności wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro klasy A powinna być
przeprowadzana na wyłączną 
odpowiedzialność producentów, gdyż takie 
wyroby nie stwarzają dużego ryzyka dla 
pacjentów. W przypadku wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro klasy 
B i C obowiązkowy powinien być 
odpowiedni stopień zaangażowania 
jednostki notyfikowanej. W przypadku 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro klasy D obowiązkowe powinno być 
zaangażowanie Agencji lub państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 99
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Aby zapewnić ogólne 
bezpieczeństwo rynku, każda osoba 
fizyczna lub prawna jest uprawniona do 
upublicznia lub rozpowszechniania w 
dobrej wierze informacji dotyczących 
faktu, danych lub działania, których 
nieznajomość może być groźna dla 
zdrowia lub środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Motyw ten służy ochronie informatorów.

Poprawka 100
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44a) Interwencyjne badania skuteczności 
klinicznej lub jakiekolwiek inne badanie 
skuteczności klinicznej powinno 
rozpoczynać się dopiero po wydaniu 
pozytywnej oceny przez niezależną 
komisję etyczną. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć konieczne środki w celu 
powołania komisji etycznych, jeśli takie 
nie istnieją.

Or. en

Poprawka 101
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Aby zmniejszyć obciążenie 
administracyjne, sponsorzy 
interwencyjnych badań skuteczności 
klinicznej i innych badań skuteczności 
klinicznej wiążących się z ryzykiem dla 
uczestników, które planuje się 
przeprowadzić w przynajmniej dwóch 
państwach członkowskich, powinni mieć 
możliwość złożenia pojedynczego 
wniosku. Aby umożliwić dzielenie się 
zasobami i zapewnić spójność w zakresie 
oceny aspektów zdrowia i bezpieczeństwa 
wyrobu do oceny działania oraz oceny 
naukowości projektu tego badania 
skuteczności klinicznej, które ma być 
przeprowadzone w kilku państwach 
członkowskich, taki pojedynczy wniosek 
powinien ułatwić koordynację między 
państwami członkowskimi pod 
przewodnictwem koordynującego państwa 
członkowskiego. Skoordynowana ocena 
nie powinna obejmować oceny aspektów 
badania skuteczności klinicznej mających 
z natury rzeczy charakter krajowy, ani 
aspektów lokalnych lub etycznych, w tym 
świadomej zgody. Każde państwo 
członkowskie powinno zachować 
ostateczną odpowiedzialność za podjęcie 
decyzji o tym, czy badanie skuteczności 
klinicznej będzie mogło zostać 
przeprowadzone na jego terytorium.

(45) Aby zmniejszyć obciążenie 
administracyjne, sponsorzy 
interwencyjnych badań skuteczności 
klinicznej i innych badań skuteczności 
klinicznej wiążących się z ryzykiem dla 
uczestników, które planuje się 
przeprowadzić w przynajmniej dwóch 
państwach członkowskich, powinni mieć 
możliwość złożenia pojedynczego 
wniosku. Aby umożliwić dzielenie się 
zasobami i zapewnić spójność w zakresie 
oceny aspektów zdrowia i bezpieczeństwa 
wyrobu do oceny działania oraz oceny 
naukowości projektu tego badania 
skuteczności klinicznej, które ma być 
przeprowadzone w kilku państwach 
członkowskich, taki pojedynczy wniosek 
powinien ułatwić koordynację między 
państwami członkowskimi pod 
przewodnictwem koordynującego państwa 
członkowskiego. Każde państwo 
członkowskie powinno zachować 
ostateczną odpowiedzialność za podjęcie 
decyzji o tym, czy badanie skuteczności 
klinicznej będzie mogło zostać 
przeprowadzone na jego terytorium.

Or. en

Poprawka 102
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Pracownicy służby zdrowia i pacjenci (49) Pracownicy służby zdrowia i pacjenci 
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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.

powinni być uprawnieni do zgłaszania 
podejrzewanych ciężkich incydentów na 
poziomie krajowym przy wykorzystaniu 
zharmonizowanych formularzy, 
zapewniających w odpowiednich 
przypadkach ich anonimowość. 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

Uzasadnienie

Procedury obserwacji określone w rozdziale VII będą działały prawidłowo jedynie pod 
warunkiem że pracownicy służby zdrowia nie będą obawiali się kary za zgłaszanie 
incydentów. W niektórych sytuacjach niezbędna może być ochrona anonimowych 
informatorów, aby zapewnić pełne i szczere zgłaszanie incydentów.

Poprawka 103
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) 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.

(49) Państwa członkowskie powinny 
przyjmować wszelkie niezbędne środki, 
aby zwiększać świadomość pracowników 
służby zdrowia, użytkowników i pacjentów 
na temat znaczenia zgłaszania 
podejrzewanych ciężkich incydentów.
Pracownicy służby zdrowia i pacjenci 
powinni być uprawnieni do zgłaszania 
podejrzewanych ciężkich incydentów na 
poziomie krajowym przy wykorzystaniu 
zharmonizowanych formularzy. Aby 
zminimalizować możliwość powtórzenia 
się takich incydentów, właściwe organy 
krajowe powinny informować 
producentów oraz zgłaszać informację za 
pośrednictwem odpowiedniego systemu 
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elektronicznego do Eudamed, jeśli 
potwierdziły one wystąpienie ciężkiego 
incydentu.

Or. en

Poprawka 104
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Aby zapewnić trwałość 
monitorowania jednostek notyfikowanych 
przez państwa członkowskie oraz 
ustanowić równe warunki działania dla 
tych podmiotów, państwa członkowskie 
powinny pobierać opłaty za wyznaczenie i 
monitorowanie jednostek notyfikowanych.

(53) Aby zapewnić trwałość 
monitorowania jednostek notyfikowanych 
przez państwa członkowskie oraz 
ustanowić równe warunki działania dla 
tych podmiotów, państwa członkowskie 
powinny pobierać opłaty za wyznaczenie i 
monitorowanie jednostek notyfikowanych.
Opłaty te powinny być porównywalne we 
wszystkich państwach członkowskich i 
powinny być podawane do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Poprawka 105
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Mimo że niniejsze rozporządzenie nie 
powinno mieć wpływu na prawo państw 
członkowskich do pobierania opłat za 
działania na poziomie krajowym, zanim 
państwa członkowskie określą poziom i 
strukturę tych opłat, powinny o tym 
poinformować Komisję i pozostałe 
państwa członkowskie dla zapewnienia 

(54) Mimo że niniejsze rozporządzenie nie 
powinno mieć wpływu na prawo państw 
członkowskich do pobierania opłat za 
działania na poziomie krajowym, zanim 
państwa członkowskie określą
porównywalny poziom i strukturę tych 
opłat, powinny o tym poinformować 
Komisję i pozostałe państwa członkowskie 
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przejrzystości. dla zapewnienia przejrzystości.

Or. en

Poprawka 106
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54a) Państwa członkowskie powinny 
przyjąć przepisy dotyczące standardowych 
opłat dla jednostek notyfikowanych, które 
powinny być porównywalne we wszystkich 
państwach członkowskich. Komisja 
powinna przedstawić wytyczne 
umożliwiające porównywalność tych 
opłat. Państwa członkowskie powinny 
przekazać Komisji zestawienie 
standardowych opłat i dopilnować, aby 
jednostki notyfikowane zarejestrowane na 
ich terytorium upubliczniły zestawienie 
standardowych opłat za czynności w 
ramach oceny zgodności.

Or. en

Poprawka 107
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Należy utworzyć, zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 78 rozporządzenia (UE) 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices] w sprawie wyrobów medycznych,
komitet ekspertów („Grupę Koordynacyjną 
ds. Wyrobów Medycznych” − MDCG),
złożony z osób wyznaczonych przez 

(55) Należy utworzyć, zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 78 rozporządzenia (UE) 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices] w sprawie wyrobów medycznych, 
Grupę Koordynacyjną ds. Wyrobów 
Medycznych (MDCG), złożoną z osób 
wyznaczonych przez państwa 
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państwa członkowskie na podstawie ich 
funkcji i wiedzy specjalistycznej w 
dziedzinie wyrobów medycznych oraz 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro, który będzie wykonywał zadania 
powierzone mu niniejszym 
rozporządzeniem i rozporządzeniem (UE) 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices] w sprawie wyrobów medycznych, 
doradzał Komisji oraz wspierał Komisję i 
państwa członkowskie w harmonijnym 
wdrażaniu niniejszego rozporządzenia.

członkowskie na podstawie ich funkcji i 
wiedzy specjalistycznej w dziedzinie 
wyrobów medycznych oraz wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro, która
będzie wykonywała zadania powierzone jej
niniejszym rozporządzeniem i 
rozporządzeniem (UE) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] w sprawie 
wyrobów medycznych, doradzał Komisji 
oraz wspierał Komisję i państwa 
członkowskie w harmonijnym wdrażaniu 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 108
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Należy utworzyć, zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 78 rozporządzenia (UE) 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices] w sprawie wyrobów medycznych, 
komitet ekspertów („Grupę Koordynacyjną 
ds. Wyrobów Medycznych” − MDCG), 
złożony z osób wyznaczonych przez 
państwa członkowskie na podstawie ich 
funkcji i wiedzy specjalistycznej w 
dziedzinie wyrobów medycznych oraz 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro, który będzie wykonywał zadania 
powierzone mu niniejszym 
rozporządzeniem i rozporządzeniem (UE) 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices] w sprawie wyrobów medycznych, 
doradzał Komisji oraz wspierał Komisję i 
państwa członkowskie w harmonijnym 
wdrażaniu niniejszego rozporządzenia.

(55) Należy utworzyć, zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 78 rozporządzenia (UE) 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices] w sprawie wyrobów medycznych, 
komitet ekspertów („Grupę Koordynacyjną 
ds. Wyrobów Medycznych” − MDCG), 
złożony z osób wyznaczonych przez 
państwa członkowskie na podstawie ich 
funkcji i wiedzy specjalistycznej w 
dziedzinie wyrobów medycznych oraz 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro, który będzie wykonywał zadania 
powierzone mu niniejszym 
rozporządzeniem i rozporządzeniem (UE) 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices] w sprawie wyrobów medycznych, 
doradzał Komisji oraz wspierał Komisję i 
państwa członkowskie w harmonijnym 
wdrażaniu niniejszego rozporządzenia.
Przed podjęciem swoich obowiązków 
członkowie MDCG udostępniają 
oświadczenie o zobowiązaniach 
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i oświadczenie dotyczące interesów, 
w których wskazują na brak jakichkolwiek 
interesów, które mogłyby zostać uznane za 
zagrażające ich niezależności, lub na 
jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie 
interesy, które mogłyby zostać uznane za 
zagrażające ich niezależności.
Oświadczenia te są sprawdzane przez 
Komisję.

Or. en

Poprawka 109
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Aby zapewnić sprawne przejście do 
rejestracji wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro, odpowiednich 
podmiotów gospodarczych i certyfikatów, 
obowiązek przekazywania odpowiednich 
informacji do systemów elektronicznych 
ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem na poziomie unijnym 
powinien w pełni wejść w życie dopiero 18
miesięcy po dniu rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W okresie 
przejściowym powinny pozostać w mocy 
art. 10 oraz art. 12 ust. 1 lit. a) i b) 
dyrektywy 98/79/WE. Niemniej jednak 
podmioty gospodarcze i jednostki 
notyfikowane, które zarejestrowały się w 
odpowiednich systemach elektronicznych 
przewidzianych na poziomie unijnym, 
powinny być uznane za spełniające 
wymogi rejestracji przyjęte przez państwa 
członkowskie zgodnie z wyżej 
wymienionymi przepisami tej dyrektywy, 
aby uniknąć wielokrotnej rejestracji.

(65) Aby zapewnić sprawne przejście do 
rejestracji wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro, odpowiednich 
podmiotów gospodarczych i certyfikatów, 
obowiązek przekazywania odpowiednich 
informacji do systemów elektronicznych 
ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem na poziomie unijnym 
powinien w pełni wejść w życie 12
miesięcy po dniu rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W okresie 
przejściowym powinny pozostać w mocy 
art. 10 oraz art. 12 ust. 1 lit. a) i b) 
dyrektywy 98/79/WE. Niemniej jednak 
podmioty gospodarcze i jednostki 
notyfikowane, które zarejestrowały się w 
odpowiednich systemach elektronicznych 
przewidzianych na poziomie unijnym, 
powinny być uznane za spełniające 
wymogi rejestracji przyjęte przez państwa 
członkowskie zgodnie z wyżej 
wymienionymi przepisami tej dyrektywy, 
aby uniknąć wielokrotnej rejestracji.

Or. en
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Uzasadnienie

System elektroniczny odgrywa w tym rozporządzeniu kluczową rolę i powinien być 
wprowadzony i w pełni operacyjny po 12 latach.

Poprawka 110
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na 
przepisy krajowe ustanawiające wymóg, by 
niektóre wyroby wydawane były wyłącznie 
na receptę.

6. Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na 
przepisy krajowe ustanawiające wymóg, by 
niektóre wyroby wydawane były wyłącznie 
na receptę. Bezpośrednie reklamowanie 
konsumentom wyrobów sklasyfikowanych 
w niniejszym rozporządzeniu jako 
wydawane wyłącznie na receptę jest 
niezgodne z prawem.
Następujące wyroby mogą być wydawane 
wyłącznie na receptę:
1) Wyroby klasy D
2) Następujące kategorie wyrobów klasy 
C:
a) wyroby do badań genetycznych;
b) wyroby do diagnostyki w terapii 
celowanej.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 85 w celu podjęcia decyzji 
dotyczących wyrobów do samokontroli i 
innych testów kategorii C po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Poprawka 111
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Mairead 
McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na 
przepisy krajowe ustanawiające wymóg, by 
niektóre wyroby wydawane były wyłącznie 
na receptę.

6. Niniejsze rozporządzenie wymaga, by 
niektóre wyroby mogły być wydawane 
wyłącznie na receptę, lecz nie wpływa na 
przepisy krajowe ustanawiające wymóg, by 
niektóre inne wyroby również były
wydawane wyłącznie na receptę.
Bezpośrednie reklamowanie 
konsumentom wyrobów sklasyfikowanych 
w niniejszym rozporządzeniu jako 
wydawane wyłącznie na receptę jest 
niezgodne z prawem.
Następujące wyroby mogą być wydawane 
wyłącznie na receptę:
1) Wyroby klasy D
2) Następujące kategorie wyrobów klasy 
C:
a) wyroby do badań genetycznych;
b) wyroby do diagnostyki w terapii 
celowanej.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 85 w celu podjęcia decyzji 
dotyczących innych testów kategorii C po 
konsultacji z zainteresowanymi stronami.

Or. en

Poprawka 112
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– diagnozowania, zapobiegania, 
monitorowania, leczenia lub łagodzenia 

– diagnozowanie, profilaktyka, 
monitorowanie, prognozowanie, 
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przebiegu choroby; rokowanie, leczenie lub łagodzenie 
choroby;

Or. en

Uzasadnienie

Prognozowanie i rokowanie w zakresie chorób to podstawowe funkcje wyrobów.

Poprawka 113
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „wyposażenie wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro” oznacza artykuł, 
który, nie będąc wyrobem medycznym do 
diagnostyki in vitro, jest przeznaczony 
przez producenta do stosowania łącznie z 
co najmniej jednym określonym wyrobem 
medycznym do diagnostyki in vitro 
specjalnie po to, by umożliwić lub 
wesprzeć używanie tego wyrobu 
medycznego do diagnostyki in vitro 
zgodnie z jego przewidzianym 
zastosowaniem lub jego przewidzianymi 
zastosowaniami;

3) „wyposażenie wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro” oznacza artykuł, 
który, nie będąc wyrobem medycznym do 
diagnostyki in vitro, jest przeznaczony 
przez producenta do stosowania łącznie z 
co najmniej jednym określonym wyrobem 
medycznym do diagnostyki in vitro 
specjalnie po to, by umożliwić używanie 
tego wyrobu medycznego do diagnostyki 
in vitro zgodnie z jego przewidzianym 
zastosowaniem lub jego przewidzianymi 
zastosowaniami lub aby konkretnie 
wesprzeć medyczną funkcjonalność 
wyrobu medycznego do diagnostyki in 
vitro na potrzeby jego przewidzianych 
zastosowań;

Or. en

Poprawka 114
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „wyposażenie wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro” oznacza artykuł,
który, nie będąc wyrobem medycznym do 
diagnostyki in vitro, jest przeznaczony 
przez producenta do stosowania łącznie z 
co najmniej jednym określonym wyrobem 
medycznym do diagnostyki in vitro 
specjalnie po to, by umożliwić lub 
wesprzeć używanie tego wyrobu
medycznego do diagnostyki in vitro 
zgodnie z jego przewidzianym 
zastosowaniem lub jego przewidzianymi 
zastosowaniami;

4) „wyposażenie wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro” oznacza artykuł, 
który, nie będąc wyrobem medycznym do 
diagnostyki in vitro, jest przeznaczony 
przez producenta do stosowania łącznie z 
co najmniej jednym określonym wyrobem 
medycznym do diagnostyki in vitro 
specjalnie po to, by umożliwić używanie 
tego wyrobu medycznego do diagnostyki 
in vitro zgodnie z jego przewidzianym 
zastosowaniem lub jego przewidzianymi 
zastosowaniami lub by konkretnie 
wesprzeć medyczne funkcje wyrobu lub 
wyrobów z punktu widzenia jego 
przewidzianego zastosowania lub 
przewidzianych zastosowań;

Or. cs

Poprawka 115
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Nora Berra, Miroslav 
Mikolášik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „wyrób do samokontroli” oznacza 
wyrób przeznaczony przez producenta do 
używania przez laików;

4) „wyrób do samokontroli” oznacza
jakikolwiek wyrób przeznaczony przez 
producenta do używania przez laików, w 
tym usługi badawcze oferowane laikom za 
pomocą usług społeczeństwa 
informacyjnego;

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją szczególne wymogi zgodności odnoszące się do wyrobów do samokontroli, np. 
badania z użytkownikami i instrukcje itp. w języku przewidzianych użytkowników, i mają one 
na celu zmniejszenie ryzyka związanego z takimi wyrobami, tj. brakiem przeszkolenia 
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medycznego/technicznego/naukowego laika. Ten szczególny rodzaj ryzyka jest taki sam 
niezależnie od tego, czy test został zakupiony w postaci zestawu w sklepie czy jako usługa w 
internecie.

Poprawka 116
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „wyrób do diagnostyki w terapii 
celowanej” oznacza wyrób specjalnie 
przeznaczony do wyłonienia pacjentów 
charakteryzujących się uprzednio 
zdiagnozowanym stanem klinicznym lub 
predyspozycją, którzy kwalifikują się do 
uczestnictwa w terapii celowanej;

6) „wyrób do diagnostyki w terapii 
celowanej” oznacza wyrób specjalnie 
przeznaczony do wyłonienia pacjentów 
charakteryzujących się uprzednio 
zdiagnozowanym stanem klinicznym lub 
predyspozycją, którzy kwalifikują się do 
uczestnictwa w konkretnej terapii;

Or. en

Poprawka 117
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „wyrób do diagnostyki w terapii 
celowanej” oznacza wyrób specjalnie
przeznaczony do wyłonienia pacjentów 
charakteryzujących się uprzednio 
zdiagnozowanym stanem klinicznym lub 
predyspozycją, którzy kwalifikują się do 
uczestnictwa w terapii celowanej;

6) „wyrób do diagnostyki w terapii 
celowanej” oznacza wyrób przeznaczony 
do udzielenia informacji, które mają 
zasadnicze znaczenie dla bezpiecznego i 
skutecznego użycia odpowiedniego 
produktu leczniczego. Stosowanie wyrobu 
do diagnostyki w terapii celowanej wraz z 
określonym produktem leczniczym jest 
wskazane jako pożądane w instrukcji 
użytkowania zarówno na etykiecie wyrobu 
diagnostycznego, jak i odpowiedniego 
produktu leczniczego, a także na etykiecie 
wszelkich generycznych odpowiedników 
produktu leczniczego, lub stanowi 
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przewidziane zastosowanie wyrobu 
diagnostycznego.
Wyrób do diagnostyki in vitro w terapii 
celowanej może mieć zasadnicze 
znaczenie dla bezpieczeństwa i 
skutecznego użycia odpowiedniego 
produktu leczniczego w celu:
– wytypowania pacjentów, którym 
określony produkt leczniczy może 
przynieść największe korzyści:

– wytypowania pacjentów, w przypadku 
których określony produkt leczniczy może 
wiązać się ze zwiększonym ryzykiem 
poważnych skutków ubocznych w wyniku 
leczenia;

– monitorowania reakcji na leczenie w 
celu dostosowania terapii (np. plan, 
dawka, zaprzestanie podawania), aby 
osiągnąć większe bezpieczeństwo lub 
wyższą skuteczność.

Or. en

Uzasadnienie

Obecna definicja jest zbyt wąska, np. nie uwzględnia wyrobów do diagnostyki w terapii 
celowanej wykorzystywanych jako wskazówka przy podejmowaniu decyzji o dawkowaniu (np. 
testy farmakogenetyczne w leczeniu warfaryną), które mogą odgrywać ważną rolę dla 
zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności danego leku.

Poprawka 118
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) „etykieta” oznacza informację 
sporządzoną na piśmie, drukowaną lub 
wyrażoną graficznie, umieszczoną bądź na 
samym wyrobie, bądź na opakowaniu 
każdej jednostki wyrobu lub na 

10) „etykieta” oznacza informację 
sporządzoną na piśmie, drukowaną lub 
wyrażoną graficznie, umieszczoną bądź na 
samym wyrobie, bądź na opakowaniu 
każdej jednostki wyrobu, na opakowaniu 
zbiorczym wyrobów lub na stronie 
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opakowaniu zbiorczym wyrobów; internetowej producenta;

Or. en

Uzasadnienie

Obecna definicja etykiety nie obejmuje testów opracowywanych laboratoryjnie. Odbiorcy 
wyników wygenerowanych przez takie wyroby powinni mieć taki sam dostęp do informacji 
zawartych na etykiecie jak użytkownicy innych wyrobów do diagnostyki in vitro.

Poprawka 119
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) „wyrób nowatorski” oznacza:
– wyrób zawierający rozwiązania 
techniczne (analit, technologia lub 
platforma badawcza), które nie były 
dotychczas stosowane w diagnostyce; lub
– istniejący wyrób wykorzystywany po raz 
pierwszy do nowego przewidzianego 
zastosowania;

Or. en

Poprawka 120
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Nora Berra, Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) „wyrób do badań genetycznych” 
oznacza wyrób medyczny do diagnostyki 
in vitro, którego celem jest określenie 
cechy genetycznej osoby, dziedzicznej lub 
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nabytej na etapie rozwoju prenatalnego.

Or. en

Uzasadnienie

Inna definicja w porównaniu do poprawki 18 w projekcie sprawozdania.

Poprawka 121
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit trzeci – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21) „instytucja zdrowia publicznego” 
oznacza organizację, której podstawowym 
celem jest opieka nad pacjentami lub 
leczenie pacjentów, lub promowanie 
zdrowia publicznego;

21) „instytucja zdrowia publicznego” 
oznacza organizację, której podstawowym 
celem jest opieka nad pacjentami lub 
leczenie pacjentów;

Or. en

Uzasadnienie

„Promowanie zdrowia publicznego” to zbyt mało precyzyjne wyrażenie, by stwierdzić, jakie 
organizacje mogłyby należeć do kategorii podmiotów, których działalność ta jest 
podstawowym celem; wyrażenie to nie jest nigdzie indziej zdefiniowane. Dlatego, aby uniknąć 
niejasności i niepewności, należy je wykreślić.

Poprawka 122
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit trzeci – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21) „instytucja zdrowia publicznego” 
oznacza organizację, której podstawowym 
celem jest opieka nad pacjentami lub 
leczenie pacjentów, lub promowanie 
zdrowia publicznego;

21) „instytucja zdrowia publicznego” 
oznacza organizację w ramach systemu 
publicznej opieki zdrowotnej państwa 
członkowskiego, której podstawowym 
celem jest opieka nad pacjentami lub 
leczenie pacjentów, lub promowanie 
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zdrowia publicznego; komercyjne 
laboratoria świadczące usługi 
diagnostyczne nie są instytucjami zdrowia 
publicznego.

Or. en

Poprawka 123
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit trzeci – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21) „instytucja zdrowia publicznego” 
oznacza organizację, której podstawowym 
celem jest opieka nad pacjentami lub 
leczenie pacjentów, lub promowanie 
zdrowia publicznego;

21) „instytucja zdrowia publicznego” 
oznacza organizację, której podstawowym 
celem jest opieka nad pacjentami lub 
leczenie pacjentów, lub promowanie 
zdrowia publicznego, z wyłączeniem 
laboratoriów świadczących komercyjne 
usługi kliniczne;

Or. en

Poprawka 124
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit trzeci – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22) „instytucja zdrowia publicznego” 
oznacza organizację, której podstawowym 
celem jest opieka nad pacjentami lub 
leczenie pacjentów, lub promowanie 
zdrowia publicznego;

22) „instytucja zdrowia publicznego” 
oznacza organizację, której podstawowym 
celem jest opieka nad pacjentami lub 
leczenie pacjentów i która ma zdolność 
prawną do prowadzenia takiej 
działalności;

Or. cs
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Poprawka 125
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit piąty – punkt 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

32) „skuteczność kliniczna” oznacza
zdolność wyrobu do dawania wyników, 
które korelują z określonym stanem 
klinicznym lub fizjologicznym zgodnie z 
docelową populacją i przewidzianym
użytkownikiem;

32) „skuteczność kliniczna” oznacza
ważność kliniczną i w odpowiednim
przypadku użyteczność kliniczną wyrobu
w związku z jego przewidzianym
zastosowaniem;

Or. en

Poprawka 126
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit piąty – punkt 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

32a) „ważność kliniczna” oznacza 
zdolność wyrobu do wykrywania lub 
prognozowania określonego stanu 
klinicznego lub fizjologicznego zgodnie z 
przewidzianym zastosowaniem wyrobu 
(np. badanie przesiewowe, diagnoza, 
prognozowanie);

Or. en

Poprawka 127
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit piąty – punkt 32 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

32b) „użyteczność kliniczna” oznacza 
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przewidywany skutek lub wpływ 
klinicznego zastosowania wyniku testu, w 
tym na wyniki zdrowotne, w przypadku 
gdy przewidywane zastosowanie wyrobu, 
zgodnie ze wskazaniem producenta, 
obejmuje zastosowanie kliniczne takie jak 
wybór terapii (np. wyrób do diagnostyki w 
terapii celowanej);

Or. en

Poprawka 128
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit piąty – punkt 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

38) „swoistość diagnostyczna” oznacza
zdolność wyrobu do stwierdzenia 
nieobecności markera diagnostycznego 
powiązanego z określoną chorobą lub z 
określonym stanem klinicznym;

38) „swoistość diagnostyczna” oznacza
odsetek badanych, u których nie 
występuje określone zaburzenie kliniczne 
lub w przypadku których wyniki badań 
pod kątem tego zaburzenia są negatywne 
lub mieszczą się w określonych granicach 
decyzji;

Or. en

Poprawka 129
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit piąty – punkt 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

39) „czułość diagnostyczna” oznacza
zdolność wyrobu do stwierdzenia 
obecności markera diagnostycznego 
powiązanego z określoną chorobą lub z 
określonym stanem klinicznym;

39) „czułość diagnostyczna” oznacza
odsetek badanych, u których należycie 
stwierdzono zaburzenie kliniczne i w 
przypadku których wartości badania ą 
pozytywne lub przekraczają określone 
granice decyzji (tj. wynik pozytywny i 
wskazanie badanych, u których występuje 



PE510.740v01-00 38/105 AM\935941PL.doc

PL

choroba;

Or. en

Poprawka 130
Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

45) „sponsor” oznacza osobę fizyczną, 
przedsiębiorstwo, instytucję lub 
organizację odpowiedzialną lub 
odpowiedzialne za podjęcie i
przeprowadzenie badania skuteczności 
klinicznej;

45) „sponsor” oznacza osobę fizyczną, 
przedsiębiorstwo, instytucję lub 
organizację odpowiedzialną lub 
odpowiedzialne za podjęcie,
przeprowadzenie lub sfinansowanie
badania skuteczności klinicznej;

Or. en

Poprawka 131
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit piąty – punkt 47 – tiret drugie – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) hospitalizacja lub przedłużenie 
hospitalizacji,

(iii) hospitalizacji lub przedłużenie 
hospitalizacji pacjenta,

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie to dostosowuje tekst do ISO 14155: badanie kliniczne z 2011 r. dotyczące 
wyrobów medycznych przeznaczonych do stosowania u ludzi – dobre praktyki kliniczne.

Poprawka 132
Peter Liese, Nora Berra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit piąty – punkt 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

48) „defekt wyrobu” oznacza 
nieprawidłowość w zakresie tożsamości, 
jakości, trwałości, niezawodności, 
bezpieczeństwa lub działania wyrobu do 
oceny działania, w tym wadliwe działanie, 
błędy użytkowe lub nieprawidłowości w 
informacjach podanych przez producenta.

48) „defekt wyrobu” oznacza 
nieprawidłowość w zakresie tożsamości, 
jakości, stabilności, niezawodności, 
bezpieczeństwa lub działania wyrobu do 
oceny działania, w tym wadliwe działanie, 
błędy użytkowe lub nieprawidłowości w 
informacjach podanych przez producenta.

Or. en

Uzasadnienie

Znaczenie terminu „trwałość” nie jest w pełni jasne i może być mylnie zrozumiane.

Poprawka 133
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit siódmy – punkt 58 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

58a) „test opracowany laboratoryjnie” 
oznacza wyrób wyprodukowany i używany 
wyłącznie w ramach jednej placówki.
Obejmuje to wyroby, które laboratorium 
opracowuje de novo, rozwija lub zmienia 
w stosunku do opublikowanego źródła, 
lub rozwija lub zmienia w stosunku do 
jakiegokolwiek innego źródła, oraz 
wyroby, w przypadku których 
laboratorium:
– zmienia przewidziane zastosowanie 
wyrobu już wprowadzonego do obrotu lub 
do użytku;
– zmienia wyrób już wprowadzony do 
obrotu lub użytku w sposób mogący 
wpłynąć na zgodność z obowiązującymi 
wymogami.
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Or. en

Uzasadnienie

Motywy 9 i 15 oraz art. 4 i 5 odzwierciedlają dążenie do zapewnienia zgodności wyrobów do 
diagnostyki in vitro opracowanych i wykorzystywanych w ramach jednej placówki (oczywiście 
z wyjątkiem instytucji zdrowia publicznego; zob. poniżej) z wymogami niniejszego 
rozporządzenia. Rozporządzenie nie zawiera jednak jasnej definicji takich wyrobów. Taka 
definicja jest niezbędna dla uniknięcia niejasności.

Poprawka 134
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit siódmy – punkt 58 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

58a) „komisja etyczna” oznacza 
niezależny organ państwa członkowskiego 
gwarantujący ochronę praw, 
bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia 
badanych. Działa ona zgodnie z 
przepisami ustawowymi i wykonawczymi 
państwa lub państw, w których ma być 
prowadzone badanie, i przestrzega 
wszystkich odpowiednich norm i 
standardów międzynarodowych. W skład 
komisji etycznej wchodzi rozsądna liczba 
członków, którzy wspólnie posiadają 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 
umożliwiające przegląd i ocenę 
naukowych, medycznych i etycznych 
aspektów proponowanego badania.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować możliwie najwyższy poziom ochrony uczestnika badania, konieczne jest 
zatwierdzenie przez państwa członkowskie na podstawie decyzji interdyscyplinarnej i 
niezależnej komisji etycznej.
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Poprawka 135
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział II Rozdział VI

Udostępnianie wyrobów na rynku, 
obowiązki podmiotów gospodarczych, 
oznakowanie CE, swobodny przepływ

Udostępnianie wyrobów na rynku, 
obowiązki podmiotów gospodarczych, 
oznakowanie CE, swobodny przepływ

Or. en

Poprawka 136
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagań niniejszego rozporządzenia, 
oprócz art. 59 ust. 4, nie stosuje się do 
wyrobów sklasyfikowanych jako klasa A, 
B i C zgodnie z zasadami określonymi w 
załączniku VII, wytworzonych i 
używanych jedynie w ramach jednej 
instytucji zdrowia publicznego, o ile ich 
produkcja i używanie odbywają się w 
ramach pojedynczego systemu zarządzania 
jakością obowiązującego w danej instytucji 
zdrowia publicznego i o ile dana instytucja 
zdrowia publicznego jest zgodna z normą 
EN ISO 15189 lub inną równoważną 
uznaną normą. Państwo członkowskie
może wymagać, by instytucje zdrowia 
publicznego przedłożyły właściwemu 
organowi wykaz takich wyrobów 
wyprodukowanych i używanych na 
terytorium tego państwa i może poddać
produkcję i używanie danych wyrobów 
rozszerzonym wymogom w zakresie 

Wymagań niniejszego rozporządzenia, 
oprócz art. 59 ust. 4, nie stosuje się do 
wyrobów sklasyfikowanych jako klasa A, 
B i C zgodnie z zasadami określonymi w 
załączniku VII, wytworzonych i 
używanych jedynie w ramach jednej 
instytucji zdrowia publicznego, o ile ich 
produkcja i używanie odbywają się w 
ramach pojedynczego systemu zarządzania 
jakością obowiązującego w danej instytucji 
zdrowia publicznego i o ile dana instytucja 
zdrowia publicznego jest zgodna z normą 
EN ISO 15189 lub inną równoważną 
uznaną normą. Państwo członkowskie
wymaga, by instytucje zdrowia 
publicznego przedłożyły właściwemu 
organowi wykaz takich wyrobów 
wyprodukowanych i używanych na 
terytorium tego państwa i poddaje
produkcję i używanie danych wyrobów 
rozszerzonym wymogom w zakresie 
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bezpieczeństwa. bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Wyroby do diagnostyki in vitro wyprodukowane w ramach jednej instytucji zdrowia 
publicznego i stosowane na pacjentach muszą być publicznie znane, co umożliwi tym samym 
państwom członkowskim zagwarantowanie w stosunku do tych wyrobów odpowiednich 
wymogów bezpieczeństwa.

Poprawka 137
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagań niniejszego rozporządzenia, 
oprócz art. 59 ust. 4, nie stosuje się do
wyrobów sklasyfikowanych jako klasa A, 
B i C zgodnie z zasadami określonymi w 
załączniku VII, wytworzonych i 
używanych jedynie w ramach jednej 
instytucji zdrowia publicznego, o ile ich 
produkcja i używanie odbywają się w 
ramach pojedynczego systemu zarządzania 
jakością obowiązującego w danej 
instytucji zdrowia publicznego i o ile dana 
instytucja zdrowia publicznego jest zgodna
z normą EN ISO 15189 lub inną 
równoważną uznaną normą. Państwo 
członkowskie może wymagać, by 
instytucje zdrowia publicznego przedłożyły 
właściwemu organowi wykaz takich 
wyrobów wyprodukowanych i używanych 
na terytorium tego państwa i może poddać 
produkcję i używanie danych wyrobów 
rozszerzonym wymogom w zakresie 
bezpieczeństwa.

Wymagań niniejszego rozporządzenia, 
oprócz art. 59 ust. 4, nie stosuje się do
testów opracowanych laboratoryjnie
wytworzonych i używanych jedynie w 
ramach jednej instytucji zdrowia 
publicznego, o ile ich produkcja i używanie 
odbywają się w ramach pojedynczego 
systemu zarządzania jakością i o ile dana 
instytucja zdrowia publicznego jest
akredytowana zgodnie z normą EN ISO 
15189 lub inną równoważną uznaną 
normą. Państwo członkowskie może 
wymagać, by instytucje zdrowia 
publicznego przedłożyły właściwemu 
organowi wykaz takich wyrobów 
wyprodukowanych i używanych na 
terytorium tego państwa i może poddać 
produkcję i używanie danych wyrobów 
rozszerzonym wymogom w zakresie 
bezpieczeństwa.

Or. en
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Poprawka 138
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagań niniejszego rozporządzenia, 
oprócz art. 59 ust. 4, nie stosuje się do 
wyrobów sklasyfikowanych jako klasa A, 
B i C zgodnie z zasadami określonymi w 
załączniku VII, wytworzonych i 
używanych jedynie w ramach jednej 
instytucji zdrowia publicznego, o ile ich 
produkcja i używanie odbywają się w 
ramach pojedynczego systemu zarządzania 
jakością obowiązującego w danej instytucji 
zdrowia publicznego i o ile dana instytucja 
zdrowia publicznego jest zgodna z normą 
EN ISO 15189 lub inną równoważną 
uznaną normą. Państwo członkowskie 
może wymagać, by instytucje zdrowia 
publicznego przedłożyły właściwemu 
organowi wykaz takich wyrobów 
wyprodukowanych i używanych na 
terytorium tego państwa i może poddać 
produkcję i używanie danych wyrobów 
rozszerzonym wymogom w zakresie 
bezpieczeństwa.

Wymagań niniejszego rozporządzenia, 
oprócz art. 59 ust. 4, nie stosuje się do 
wyrobów sklasyfikowanych jako klasa A, 
B i C zgodnie z zasadami określonymi w 
załączniku VII, wytworzonych i 
używanych jedynie w ramach jednej 
instytucji zdrowia publicznego, o ile ich 
produkcja i używanie odbywają się w 
ramach pojedynczego systemu zarządzania 
jakością obowiązującego w danej instytucji 
zdrowia publicznego i o ile dana instytucja 
zdrowia publicznego jest akredytowana 
zgodnie z normą EN ISO 15189 lub inną 
równoważną uznaną normą. Państwo 
członkowskie może wymagać, by 
instytucje zdrowia publicznego przedłożyły 
właściwemu organowi wykaz takich 
wyrobów wyprodukowanych i używanych 
na terytorium tego państwa i może poddać 
produkcję i używanie danych wyrobów 
rozszerzonym wymogom w zakresie 
bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawiono terminologię na „akredytowana zgodnie z”.

Poprawka 139
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyroby sklasyfikowane jako klasa D skreślony
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zgodnie z zasadami określonymi w 
załączniku VII spełniają wymagania 
niniejszego rozporządzenia nawet w 
przypadkach, gdy są wytwarzane i 
używane w ramach jednej instytucji 
zdrowia publicznego. Do wyrobów tych 
nie stosuje się jednak przepisów 
dotyczących oznakowania CE określonych 
w art. 16 i obowiązków, o których mowa w 
art. 21 do 25.

Or. en

Poprawka 140
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyroby sklasyfikowane jako klasa D 
zgodnie z zasadami określonymi w 
załączniku VII spełniają wymagania
niniejszego rozporządzenia nawet w 
przypadkach, gdy są wytwarzane i 
używane w ramach jednej instytucji 
zdrowia publicznego. Do wyrobów tych 
nie stosuje się jednak przepisów 
dotyczących oznakowania CE określonych 
w art. 16 i obowiązków, o których mowa w 
art. 21 do 25.

Wyroby sklasyfikowane jako klasa D 
zgodnie z zasadami określonymi w 
załączniku VII nie podlegają wymogom
niniejszego rozporządzenia z wyjątkiem 
art. 59 ust. 4 i ogólnych wymogów w 
zakresie bezpieczeństwa działania
określonych w załączniku I, w przypadku 
spełnienia następujących warunków:

a) dostępne na rynku wyroby posiadające 
oznakowanie CE nie spełniają 
szczególnych potrzeb pacjenta lub grupy 
pacjentów;
b) dana instytucja zdrowia publicznego 
jest akredytowana zgodnie z normą ISO 
15189 systemu zarządzania jakością lub 
jakąkolwiek inną równoważną uznaną 
normą;
c) instytucja zdrowia publicznego 
przedkłada właściwemu organowi 
wymienionemu w art. 26 wykaz takich 
wyrobów, zawierający uzasadnienie ich 
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produkcji, zmiany lub użytkowania, w 
szczególności w przypadku gdy na rynku 
udostępniono równoważne wyroby.
Informacje te podawane są do wiadomości 
publicznej.
Państwa członkowskie zachowują prawo 
do ograniczenia wewnętrznej produkcji i 
używania jakiegokolwiek określonego 
rodzaju wyrobu do diagnostyki in vitro w 
związku z kwestiami, które nie są objęte 
niniejszym rozporządzeniem, i mogą 
również poddać produkcję i używanie 
danych wyrobów dalszym wymogom w 
zakresie bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 141
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyroby sklasyfikowane jako klasa D 
zgodnie z zasadami określonymi w 
załączniku VII spełniają wymagania 
niniejszego rozporządzenia nawet w 
przypadkach, gdy są wytwarzane i 
używane w ramach jednej instytucji 
zdrowia publicznego. Do wyrobów tych 
nie stosuje się jednak przepisów 
dotyczących oznakowania CE określonych 
w art. 16 i obowiązków, o których mowa w 
art. 21 do 25.

Wyroby sklasyfikowane jako klasa D 
zgodnie z zasadami określonymi w 
załączniku VII, wytwarzane i używane w 
ramach jednej instytucji zdrowia 
publicznego, nie podlegają wymogom 
niniejszego rozporządzenia z wyjątkiem
art. 59 ust. 4, w przypadku spełnienia 
następujących warunków:

a) dostępne na rynku wyroby posiadające 
oznakowanie CE nie spełniają 
szczególnych potrzeb pacjenta lub grupy 
pacjentów;
b) dana instytucja zdrowia publicznego 
jest akredytowana zgodnie z normą EN 
ISO 15189 systemu zarządzania jakością 
lub jakąkolwiek inną równoważną uznaną 
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normą;
c) instytucja zdrowia publicznego 
przedkłada właściwemu organowi 
wymienionemu w art. 26 wykaz takich 
wyrobów, zawierający uzasadnienie ich 
produkcji lub zmiany, w szczególności w 
przypadku gdy na rynku udostępniono 
równoważne wyroby. Informacje te są 
corocznie aktualizowane i podawane do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek znosi możliwość wytwarzania czy zmiany przez instytucje zdrowia publicznego 
wyrobów klasy D. Istnieją potrzeby pacjentów, których nie spełniają żadne dostępne na rynku 
wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, takie jak diagnostyka bardzo rzadkich chorób lub 
wykrycie pojawiających się patogenów. Instytucje zdrowia publicznego odgrywają zasadniczą 
rolę w ochronie zdrowia publicznego, poprzez wytwarzanie tych wyrobów we własnej 
placówce. Poprawki te mają na celu utrzymanie tej funkcji ochrony zdrowia publicznego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta, które ma kapitalne znaczenie.

Poprawka 142
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie zachowują 
prawo do ograniczenia wewnętrznej 
produkcji i używania jakiegokolwiek 
określonego rodzaju wyrobu do 
diagnostyki in vitro w związku z 
kwestiami, które nie są objęte niniejszym 
rozporządzeniem, i mogą również poddać 
produkcję i używanie danych wyrobów 
dalszym wymogom w zakresie
bezpieczeństwa.

Or. en
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Uzasadnienie

Wniosek znosi możliwość wytwarzania czy zmiany przez instytucje zdrowia publicznego 
wyrobów klasy D. Istnieją potrzeby pacjentów, których nie spełniają żadne dostępne na rynku 
wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, takie jak diagnostyka bardzo rzadkich chorób lub 
wykrycie pojawiających się patogenów. Instytucje zdrowia publicznego odgrywają zasadniczą 
rolę w ochronie zdrowia publicznego, poprzez wytwarzanie tych wyrobów we własnej 
placówce. Poprawki te mają na celu utrzymanie tej funkcji ochrony zdrowia publicznego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta, które ma kapitalne znaczenie.

Poprawka 143
Anja Weisgerber, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Informacje genetyczne, poradnictwo oraz 
dobrowolna zgoda
1. Z wyrobu można skorzystać w celu 
przeprowadzenia badania genetycznego 
wyłącznie wtedy, gdy badanie to jest 
przeprowadzane przez osoby uprawnione 
do wykonywania zawodu medycznego 
zgodnie z odpowiednim prawodawstwem 
krajowym.
2. Z wyrobu można skorzystać w celu 
przeprowadzenia badania genetycznego 
wyłącznie wtedy, gdy zapewnione są 
prawa, bezpieczeństwo i dobre 
samopoczucie uczestników badania, a 
dane kliniczne uzyskane w ramach 
badania są rzetelne i solidne.
3. Przed skorzystaniem z wyrobu w celu 
przeprowadzenia badania genetycznego 
osoba wymieniona w ust. 1 przekazuje 
zainteresowanemu uczestnikowi badania 
odpowiednie informacje dotyczące 
charakteru, znaczenia oraz konsekwencji 
badania.
4. Przed skorzystaniem z wyrobu w celu 
przeprowadzenia badania genetycznego 
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osoba wymieniona w ust. 1 udziela 
zainteresowanemu uczestnikowi badania 
odpowiednich i zrozumiałych porad 
dotyczących genetyki, nie przesądzając o 
wyniku badania. Porady te powinny 
dotyczyć aspektów medycznych, etycznych, 
społecznych, psychologicznych i 
prawnych.
Formę oraz zakres tych porad określa się 
stosownie do konsekwencji, jakie mogą 
spowodować wyniki badania, a także 
znaczenia tych konsekwencji dla badanej 
osoby lub członków jej rodziny, 
z jednoczesnym uwzględnieniem 
ewentualnych konsekwencji związanych 
z decyzją o prokreacji.
5. Z wyrobu można skorzystać w celu 
przeprowadzenia badania genetycznego 
wyłącznie wtedy, gdy zainteresowany 
uczestnik badania udzielił świadomej 
zgody na takie badanie. Zgody takiej 
udziela się jednoznacznie na piśmie.
Zgodę można wycofać w każdej chwili, 
dokonując tego na piśmie lub ustnie.
6. W przypadku osób niepełnoletnich 
świadomą zgodę uzyskuje się od ich 
rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
Zgoda odpowiada domniemanej woli 
małoletniego i może zostać wycofana w 
każdej chwili bez szkody dla małoletniego.
W przypadku osób dorosłych, które nie są 
zdolne do wyrażenia świadomej zgody, 
zgodę taką uzyskuje się od przedstawicieli 
ustawowych. Zgoda odpowiada 
domniemanej woli zainteresowanej osoby 
i może zostać wycofana w każdej chwili 
bez szkody dla tej osoby.
Z wyrobów, które pozwalają uzyskać 
informacje o chorobie genetycznej, która 
występuje w wieku dorosłym lub ma 
wpływ na planowanie rodziny, nie można 
korzystać u osób małoletnich, chyba że 
dostępne są zapobiegawcze możliwości 
leczenia, zanim osoba poddawana 
badaniu osiągnie wiek, w którym może 
udzielić zgody.
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7. Nie można przeprowadzać prenatalnego 
badania genetycznego mającego na celu 
ustalenie genetycznych cech zarodka lub 
płodu pod kątem choroby, która – zgodnie 
z ogólnie uznanym stanem wiedzy i 
techniki medycznej – występuje dopiero po 
ukończeniu osiemnastego roku życia.
8. Z wyrobu można skorzystać w celu 
określenia płci w ramach diagnostyki 
prenatalnej wyłącznie wtedy, jeżeli 
określenie płci jest niezbędne do 
osiągnięcia celu medycznego oraz wtedy, 
gdy istnieje ryzyko poważnych chorób 
dziedzicznych, występujących u określonej 
płci. W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 1 i 
2, to samo ograniczenie obowiązuje w 
przypadku wyrobów, które nie są 
przeznaczone do stosowania z zamiarem 
osiągnięcia określonego celu medycznego.
9. Przepisy niniejszego artykułu dotyczące 
korzystania z wyrobów w celu 
przeprowadzenia badania genetycznego 
nie zabraniają państwom członkowskim –
dla celów ochrony zdrowia lub
zapewniania porządku publicznego –
utrzymania lub wdrożenia bardziej 
restrykcyjnego prawodawstwa krajowego 
dotyczącego tych kwestii.

Or. de

Uzasadnienie

Ten nowy artykuł odnosi się do postulatów zgłaszanych od dawna przez Parlament Europejski 
i inne instytucje międzynarodowe, takie jak Rada Europy i OECD. Badania genetyczne 
powinien przeprowadzać pracownik medyczny; przed badaniem należy udzielić osobie 
badanej właściwych porad dotyczących tego badania. Udzielenie świadomej zgody to 
warunek określony w Karcie praw podstawowych; w związku z tym należy go wprowadzić do 
przedmiotowych przepisów.

Poprawka 144
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
1. Z wyrobu można skorzystać w celu 
przeprowadzenia badania genetycznego 
wyłącznie wtedy, gdy po osobistej 
konsultacji zostanie wydane takie 
zalecenie przez osoby uprawnione do 
wykonywania zawodu medycznego 
zgodnie z odpowiednim prawodawstwem 
krajowym.
2. Z wyrobu można skorzystać w celu 
przeprowadzenia badania genetycznego 
wyłącznie w sposób zapewniający ochronę 
praw, bezpieczeństwa oraz dobrego 
samopoczucia uczestników badania oraz 
w taki sposób, by dane kliniczne uzyskane 
w trakcie badania były rzetelne i solidne.
3. Informacje. Przed skorzystaniem z 
wyrobu w celu przeprowadzenia badania 
genetycznego osoba wymieniona w ust. 1 
przekazuje zainteresowanej osobie 
odpowiednie informacje dotyczące 
charakteru, znaczenia oraz konsekwencji 
badania genetycznego.
4. Poradnictwo genetyczne. Przed 
skorzystaniem z wyrobu w celu 
przeprowadzenia badania 
prognostycznego i prenatalnego oraz po 
zdiagnozowaniu wady genetycznej 
obowiązkowo udziela się odpowiednich 
porad w kwestiach genetycznych. Porady 
te obejmują aspekty medyczne, etyczne, 
społeczne, psychologiczne oraz prawne 
oraz muszą być udzielane przez lekarzy 
przeszkolonych w zakresie poradnictwa 
genetycznego.
Formę oraz zakres tych porad określa się 
według konsekwencji, jakie mogą 
spowodować wyniki badania, a także 
znaczenia tych konsekwencji dla danej 
osoby lub członków jej rodziny, w tym 
ewentualnych konsekwencji związanych 
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z decyzją o prokreacji.
5. Zgoda. Z wyrobu można skorzystać w 
celu przeprowadzenia badania 
genetycznego wyłącznie wtedy, gdy 
zainteresowana osoba udzieliła 
dobrowolnej i świadomej zgody na takie 
badanie. Zgody takiej udziela się w sposób 
jednoznaczny i na piśmie. Zgodę można 
wycofać w każdej chwili, dokonując tego 
na piśmie lub ustnie.
6. Badanie małoletnich. W przypadku 
osób małoletnich świadomą zgodę 
uzyskuje się od ich rodziców lub 
przedstawicieli ustawowych; zgoda musi 
odpowiadać domniemanej woli 
małoletniego i może zostać wycofana w 
każdej chwili bez szkody dla małoletniego.
W przypadku osób dorosłych 
pozbawionych zdolności prawnej, które 
nie są w stanie wyrazić świadomej zgody, 
zgodę taką uzyskuje się od przedstawicieli 
ustawowych; zgoda musi odpowiadać 
domniemanej woli i może zostać wycofana 
w każdej chwili bez szkody dla tej osoby.
Wyrobów do prognozowania wady 
genetycznej mającej wpływ na choroby w 
wieku dorosłym lub na planowanie 
rodziny nie stosuje się u małoletnich, 
chyba że dostępne są środki 
zapobiegawcze przed osiągnięciem wieku, 
w którym badana osoba jest zdolna 
udzielić zgody.
7. Z wyrobu można skorzystać w celu 
określenia płci w ramach diagnostyki 
prenatalnej wyłącznie wtedy, jeżeli 
określenie płci jest niezbędne do 
osiągnięcia celu medycznego oraz wtedy, 
gdy istnieje ryzyko poważnych chorób 
dziedzicznych, występujących u określonej 
płci. Na mocy odstępstwa od art. 2 ust. 1 i 
2 to samo obowiązuje w przypadku 
produktów, które nie są przeznaczone do 
stosowania w celu osiągnięcia 
określonego celu medycznego.
8. Przepisy niniejszego artykułu dotyczące 
korzystania z wyrobów w celu 
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przeprowadzenia badań genetycznych nie 
uniemożliwiają państwom członkowskim 
utrzymywania lub wdrażania bardziej 
restrykcyjnych przepisów krajowych w tej 
dziedzinie ze względów ochrony zdrowia 
lub porządku publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy element w ust 5 w porównaniu ze sformułowaniem w projekcie sprawozdania 
(poprawka 30). Po konsultacjach z kontrsprawozdawcami i ekspertami niniejsza poprawka 
precyzuje również cel art. 4a ust. 4. Należy jasno stwierdzić, że poradnictwo genetyczne nie 
jest obowiązkowe, gdy po prostu potwierdza określoną diagnozę, nie jest również konieczne w 
przypadku diagnostyki w terapii celowanej lub gdy badanie genetyczne nie ujawnia żadnych
zmian.

Poprawka 145
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie naruszając przepisów krajowych 
dotyczących wykonywania zawodów 
medycznych, wyrób, którego nie 
wprowadzono do obrotu, ale którego 
używa się w ramach działalności 
gospodarczej celem świadczenia usług 
diagnostycznych lub terapeutycznych 
oferowanych za pomocą usług 
społeczeństwa informacyjnego, jak 
określono w art. 1 pkt 2 dyrektywy 
98/34/WE, lub za pomocą innych środków 
komunikacji osobie fizycznej lub prawnej 
mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę 
w Unii, jest zgodny z niniejszym 
rozporządzeniem.

2. Wyrób, którego nie wprowadzono do 
obrotu, ale którego używa się w ramach 
działalności gospodarczej celem 
świadczenia usług diagnostycznych lub 
terapeutycznych oferowanych za pomocą 
wszelkich środków komunikacji (w tym za 
pomocą usług społeczeństwa 
informacyjnego) osobie fizycznej lub 
prawnej mającej miejsce zamieszkania lub 
siedzibę w Unii, jest zgodny z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en
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Poprawka 146
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Usługodawcy zapewniający środki 
porozumiewania się na odległość, 
zobowiązani są natychmiast udostępniać 
na żądanie właściwego organu dane 
podmiotów prowadzących sprzedaż 
wysyłkową wyrobów.

Or. pl

Uzasadnienie

Zapisy, które zostały zaproponowane przez Komisję w projektach rozporządzeń nie są 
wystarczające i tym samym nie zabezpieczają w przedmiotowym zakresie interesów państw 
członkowskich. Utrzymanie propozycji komisyjnej, która została już ugruntowana w praktyce 
organów kompetentnych spowoduje, że w internecie będą obecne reklamy wprowadzające w 
błąd potencjalnego nabywcę wyrobów, gdyż będzie można oferować produkty, dla których nie 
przeprowadzono procedury oceny zgodności, a dopiero w momencie ich sprzedaży, będzie 
trzeba zapewnić, że taki wyrób spełnia wymagania. Jest to niepokojące i dlatego należy 
umożliwić organom kompetentnym, możliwość zdobycia wiedzy, kto zamieszczał takie 
ogłoszenia w przypadku otrzymania sygnału z rynku, że właśnie wyrób niespełniający 
wymagań, w tym nawet niebezpieczny dla zdrowia lub życia użytkownika, został w taki sposób 
sprzedany i aby dostarczyciele usług internetowych udostępniali dane o podmiotach 
zamieszczających reklamy wyrobów w internecie.

Poprawka 147
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Zabrania się wprowadzania do obrotu, 
wprowadzania do używania, 
dystrybuowania, dostarczania i 
udostępniania wyrobów, których nazwy, 
oznakowania lub instrukcje używania 
mogą wprowadzać w błąd co do 
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właściwości i działania wyrobu przez:
a) przypisanie wyrobowi właściwości, 
funkcji i działań, których nie posiada;
b) stwarzanie fałszywego wrażenia, że
leczenie lub diagnozowanie za pomocą 
wyrobu na pewno powiedzie się, lub 
nieinformowanie o spodziewanym ryzyku 
związanym z używaniem wyrobu zgodnie z 
jego przewidzianym zastosowaniem lub w 
okresie dłuższym niż przewidziany;
c) sugerowanie zastosowania lub 
właściwości wyrobu innych, niż 
deklarowane przy wykonaniu oceny 
zgodności.
Materiały promocyjne, prezentacje i 
informacje o wyrobach nie mogą 
wprowadzać w błąd określony w zdaniu 
pierwszym.

Or. pl

Uzasadnienie

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 
przepisów. Należy wprowadzić zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, co do właściwości i 
przeznaczenia wyrobów, gdyż  wpłynie to pozytywnie na ochronę europejczyków przed 
nieetycznym postępowaniem, które może doprowadzić nawet do zaniechania właściwego 
leczenia medycznego przy zastosowaniu wyrobu, który obiecywał dużo, ale w zasadzie nie 
leczy lub nie udowodniono wskazania zawartego w instrukcjach o dane kliniczne. W obszarze 
produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 
zaopatrzona w stosowne zdanie informujące, że przed skorzystaniem z leku należy skorzystać 
z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 
wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy.

Poprawka 148
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Gdy brak jest norm zharmonizowanych 
lub gdy odpowiednie normy 

1. W przypadku wyrobów klasy D i 
wyrobów potrzebnych do diagnostyki w 
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zharmonizowane są niewystarczające, 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wspólnych specyfikacji technicznych w 
odniesieniu do ogólnych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i działania 
określonych w załączniku I, dokumentacji 
technicznej określonej w załączniku II lub 
do dowodów klinicznych i działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu, 
określonych w załączniku XII. Wspólne
specyfikacje techniczne są przyjmowane 
na mocy aktów wykonawczych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 84 ust. 3.

terapii celowanej, gdy brak jest norm 
zharmonizowanych lub gdy konieczne jest 
odniesienie się do obaw w zakresie 
zdrowia publicznego, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania wspólnych 
specyfikacji technicznych w odniesieniu do 
ogólnych wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa i działania określonych w 
załączniku I, dokumentacji technicznej 
określonej w załączniku II lub do 
dowodów klinicznych i działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu, 
określonych w załączniku XII. Wspólne 
specyfikacje techniczne są przyjmowane 
na mocy aktów wykonawczych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 84 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

This is shifting the consultation process to the development of Common Technical 
Specifications for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for 
those tests. Those minimal performance requirements would also be available to the users 
ensuring a better transparency of the system. In addition, the consultation of EMA or 
competent authorities for medicinal products would not be appropriate in regard to the 
performance of the IVD tests to be used together with the personalized medicine. None of 
them have the necessary competences and mandate regarding the assessment of the safety and 
performance of those tests.

Poprawka 149
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Odpowiedni eksperci naukowi różnych 
zainteresowanych stron są włączani w 
opracowywanie wspólnych specyfikacji 
technicznych.

Or. en
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Uzasadnienie

W kontekście przejścia od procesu konsultacji do opracowania wspólnych specyfikacji 
technicznych dla diagnostyki w terapii celowanej należy zapewnić uczestnictwo ekspertów 
wszystkich zainteresowanych stron. W szczególności do opracowania wspólnych specyfikacji 
technicznych dla diagnostyki w terapii celowanej włącza się ekspertów z sektora wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro, a także z właściwych organów ds. wyrobów medycznych i 
EMA.

Poprawka 150
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Producenci sporządzają dokumentację 
techniczną umożliwiającą ocenę zgodności 
wyrobu z wymaganiami niniejszego 
rozporządzenia. Dokumentacja techniczna 
zawiera elementy określone w załączniku 
II.

2. Producenci sporządzają dokumentację 
techniczną umożliwiającą ocenę zgodności 
wyrobu z wymaganiami niniejszego 
rozporządzenia. Dokumentacja techniczna 
zawiera elementy określone w załączniku 
II i jest udostępniana publicznie.

Or. en

Uzasadnienie

Dane techniczne i dowody kliniczne przedstawiane przez producentów muszą być 
udostępnianie publicznie, aby zagwarantować konsumentom bezpieczne i dobre jakościowo 
produkty.

Poprawka 151
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 85, zmieniających lub 
uzupełniających, w kontekście postępu 

skreślony
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technicznego, elementy dokumentacji 
technicznej określone w załączniku II.

Or. cs

Poprawka 152
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyrobów do samokontroli i 
wyrobów do badań przyłóżkowych 
informacje dostarczane zgodnie z 
załącznikiem I sekcja 17 podaje się w 
języku urzędowym lub językach 
urzędowych państwa członkowskiego, w 
którym wyrób trafia do przewidzianego 
użytkownika.

W przypadku wyrobów do samokontroli i 
wyrobów do badań przyłóżkowych 
informacje dostarczane zgodnie z 
załącznikiem I sekcja 17 podaje się w 
formie łatwej do zrozumienia i w języku 
urzędowym lub językach urzędowych 
państwa członkowskiego, w którym wyrób 
trafia do przewidzianego użytkownika.

Or. en

Poprawka 153
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wyrób 
wprowadzony przez nich do obrotu jest 
niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
podejmują niezwłocznie niezbędne 
działania naprawcze w celu, stosownie do 
okoliczności, zapewnienia zgodności 
produktu, wycofania go z obrotu lub z 
używania. Przekazują oni odpowiednie 
informacje dystrybutorom i, w stosownych 
przypadkach, upoważnionemu 
przedstawicielowi.

8. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wyrób 
wprowadzony przez nich do obrotu jest 
niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
podejmują niezwłocznie niezbędne 
działania naprawcze w celu, stosownie do 
okoliczności, zapewnienia zgodności 
produktu, wycofania go z obrotu lub z 
używania. Przekazują oni odpowiednie 
informacje dystrybutorom, importerom i, 
w stosownych przypadkach, 
upoważnionemu przedstawicielowi.
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Or. cs

Poprawka 154
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wyrób 
wprowadzony przez nich do obrotu jest 
niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
podejmują niezwłocznie niezbędne 
działania naprawcze w celu, stosownie do 
okoliczności, zapewnienia zgodności 
produktu, wycofania go z obrotu lub z 
używania. Przekazują oni odpowiednie 
informacje dystrybutorom i, w stosownych 
przypadkach, upoważnionemu 
przedstawicielowi.

8. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wyrób 
wprowadzony przez nich do obrotu jest 
niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
podejmują niezwłocznie niezbędne 
działania naprawcze w celu, stosownie do 
okoliczności, zapewnienia zgodności 
produktu, wycofania go z obrotu lub z 
używania. Przekazują oni odpowiednie 
informacje odpowiedzialnemu 
właściwemu organowi krajowemu, 
dystrybutorom i, w stosownych 
przypadkach, upoważnionemu 
przedstawicielowi.

Or. en

Poprawka 155
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu producenci udzielają temu 
organowi, w języku urzędowym UE, który 
jest łatwo zrozumiały dla tego organu, 
wszelkich informacji koniecznych do 
wykazania zgodności danego wyrobu z 
wymaganiami i udostępniają mu wszelką 
dokumentację konieczną w tym celu.

9. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu producenci udzielają temu 
organowi, w języku urzędowym UE, który 
jest łatwo zrozumiały dla tego organu, 
wszelkich informacji koniecznych do 
wykazania zgodności danego wyrobu z 
wymaganiami i udostępniają mu wszelką 
dokumentację konieczną w tym celu.
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Producenci, na żądanie właściwego 
organu, współpracują z nim w zakresie 
działań naprawczych podejmowanych w 
celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają 
wyroby wprowadzone przez nich do obrotu 
lub do używania.

Producenci, na żądanie właściwego 
organu, współpracują z nim w zakresie 
działań naprawczych podejmowanych w 
celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają 
wyroby wprowadzone przez nich do obrotu 
lub do używania.

Jeżeli istnieją fakty dające powody 
przypuszczać, że wyrób medyczny do 
diagnostyki in vitro spowodował szkodę, 
użytkownik, który mógł ponieść szkodę, 
jego następca prawny, ubezpieczyciel z 
tytułu obowiązkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego lub inne osoby trzecie, na 
które negatywnie wpłynęła szkoda 
doznana przez użytkownika, mogą 
również zwrócić się do producenta lub 
jego upoważnionego przedstawiciela o 
informacje, o których mowa w zdaniu 
pierwszym.
To prawo do informacji, pod warunkami 
określonymi w zdaniu pierwszym, istnieje 
również wobec właściwych organów 
państw członkowskich, które odpowiadają 
za nadzór nad danym wyrobem 
medycznym, oraz wobec wszelkich 
jednostek notyfikowanych, które wydały 
certyfikat zgodnie z art. 45 lub w inny 
sposób uczestniczyły w procedurze oceny 
zgodności danego wyrobu medycznego.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować, że uczestnicy nie będą pozbawieni dostępu do informacji, które byłyby 
dowodem na to, że dany wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, który spowodował szkodę, 
jest wadliwy, nowe prawo do informacji przywróci równowagę na korzyść użytkowników.

Poprawka 156
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu producenci udzielają temu 
organowi, w języku urzędowym UE, który 
jest łatwo zrozumiały dla tego organu, 
wszelkich informacji koniecznych do 
wykazania zgodności danego wyrobu z 
wymaganiami i udostępniają mu wszelką 
dokumentację konieczną w tym celu.
Producenci, na żądanie właściwego 
organu, współpracują z nim w zakresie 
działań naprawczych podejmowanych w 
celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają 
wyroby wprowadzone przez nich do obrotu 
lub do używania.

9. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu lub stowarzyszenia medycznego 
bądź instytucji medycznej producenci 
udzielają temu organowi, w języku 
urzędowym UE, który jest łatwo 
zrozumiały dla wnioskodawcy, wszelkich 
informacji koniecznych do wykazania 
zgodności danego wyrobu z wymaganiami 
i udostępniają mu wszelką dokumentację 
konieczną w tym celu. Producenci, na 
żądanie właściwego organu, współpracują 
z nim w zakresie działań naprawczych 
podejmowanych w celu usunięcia 
zagrożeń, jakie stwarzają wyroby 
wprowadzone przez nich do obrotu lub do 
używania.

Or. es

Poprawka 157
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Za wyrób, za wykonanie oceny 
zgodności wyrobu przed jego 
wprowadzeniem do obrotu oraz za 
wprowadzenie wyrobu do obrotu 
odpowiada wytwórca wyrobu. Jeżeli 
wytwórca nie ma miejsca zamieszkania 
lub siedziby w państwie członkowskim, 
odpowiedzialność tę ponosi autoryzowany 
przedstawiciel dla tego wyrobu. Jeżeli 
wytwórca nie wyznaczył autoryzowanego 
przedstawiciela, albo jeżeli wyrób nie jest 
wprowadzany do obrotu na 
odpowiedzialność wytwórcy lub 
autoryzowanego przedstawiciela, 
odpowiedzialność tę ponosi podmiot, który 
wprowadził wyrób do obrotu.
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Or. pl

Uzasadnienie

Obecnie stosowana jest koncepcja, że za wyrób odpowiada wytwórca. W przypadku wytwórcy 
mającego swoją siedzibę w państwie trzecim, dalej jest on odpowiadzialny za wyrób, bo 
autoryzowany przedstawiciel zajmuje się tylko przekazywaniem informacji wytwórcy. W tej 
sytuacji bardzo ciężko prowadzi się postępowania wyjaśniające,  nie mówiąc już o 
ewentualnych roszczeniach europejczyków za ewentualne szkody wyrządzone przez wyroby. 
Brak podmiotu odpowiedzialnego za wyrób wprowadzony do obrotu na rynku europejskim 
sprawia, że osoby które ucierpiały w skutek wadliwego wyrobu, nie mogą dochodzić 
naprawienia szkody.

Poprawka 158
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Producenci wyrobów medycznych 
muszą posiadać ubezpieczenie lub 
równoważną gwarancję finansową, aby 
odpowiadać za szkody na zdrowiu 
wynikające z problemów z 
bezpieczeństwem produktów medycznych.
Producenci ponoszą koszty wynikające dla 
systemu opieki zdrowotnej z leczenia, 
zabiegów i badań diagnostycznych 
przeprowadzanych u pacjentów na skutek 
usterki lub nieprawidłowego 
funkcjonowania określonych produktów 
leczniczych stwierdzonych przez organy 
służby zdrowia lub samych producentów.
Ponoszą również koszty wycofania, 
naprawy lub zastąpienia wyrobów 
znajdujących się w takiej sytuacji.

Or. es

Uzasadnienie

Niedawne incydenty związane z oszukanymi protezami piersi wszczepionymi pacjentkom, 
które musiały poddać się operacjom odtwórczym i innym kosztownym zabiegom leczniczym 
lub diagnostycznym, uwypukliły konieczność klauzuli prawnej umożliwiającej wymaganie od 
producentów ubezpieczenia, które pokrywałoby szkody wyrządzone pacjentom i koszty 
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powstałe dla systemu opieki zdrowotnej.

Poprawka 159
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Producenci wyrobów medycznych 
muszą posiadać ubezpieczenie lub 
równoważną gwarancję finansową, aby 
odpowiadać za szkody na zdrowiu 
wynikające z problemów z 
bezpieczeństwem produktów medycznych.

Or. es

Uzasadnienie

Niedawne incydenty związane z oszukanymi protezami piersi wszczepionymi pacjentkom, 
które musiały poddać się operacjom odtwórczym i innym kosztownym zabiegom leczniczym 
lub diagnostycznym, uwypukliły konieczność klauzuli prawnej umożliwiającej wymaganie od 
producentów ubezpieczenia, które pokrywałoby szkody wyrządzone pacjentom i koszty 
powstałe dla systemu opieki zdrowotnej.

Poprawka 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10b. Producenci ponoszą koszty 
wynikające dla systemu opieki zdrowotnej 
z leczenia, zabiegów i badań 
diagnostycznych przeprowadzanych u 
pacjentów na skutek usterki lub 
nieprawidłowego funkcjonowania 
określonych produktów leczniczych 
stwierdzonych przez organy służby 
zdrowia lub samych producentów.
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Ponoszą również koszty wycofania, 
naprawy lub zastąpienia wyrobów 
znajdujących się w takiej sytuacji.

Or. es

Uzasadnienie

Niedawne incydenty związane z oszukanymi protezami piersi wszczepionymi pacjentkom, 
które musiały poddać się operacjom odtwórczym i innym kosztownym zabiegom leczniczym 
lub diagnostycznym, uwypukliły konieczność klauzuli prawnej umożliwiającej wymaganie od 
producentów ubezpieczenia, które pokrywałoby szkody wyrządzone pacjentom i koszty 
powstałe dla systemu opieki zdrowotnej.

Poprawka 161
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
W celu dopilnowania, aby pacjenci, którzy 
ponieśli szkodę, otrzymali odszkodowanie 
za wszelkie szkody oraz w celu oddalenia 
ryzyka niewypłacalności producenta, 
zobowiązuje się producentów do 
wykupienia ubezpieczenia od 
odpowiedzialności za szkody opiewającego 
na wystarczającą minimalną wysokość.

Or. en

Uzasadnienie

Ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody opiewające na wystarczającą minimalną 
wysokość zapewni, że ryzyko szkód oraz ryzyko niewypłacalności producenta zostaną 
oddalone od pacjentów, którzy ponieśli szkodę, oraz płatników zobowiązanych do pokrycia 
kosztów leczenia.

Poprawka 162
Milan Cabrnoch
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wyznaczenie jest ważne pod warunkiem 
jego pisemnego zaakceptowania przez 
upoważnionego przedstawiciela i 
obowiązuje co najmniej w stosunku do 
wszystkich wyrobów tej samej grupy
rodzajowej wyrobów.

2. Wyznaczenie jest ważne pod warunkiem 
jego pisemnego zaakceptowania przez 
upoważnionego przedstawiciela.

Or. cs

Poprawka 163
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przechowywanie dokumentacji 
technicznej, deklaracji zgodności UE i, w 
stosownych przypadkach, kopii 
odpowiednich certyfikatów, w tym 
wszystkich suplementów, wydanych 
zgodnie z art. 43, do dyspozycji 
właściwych organów przez okres, o którym 
mowa w art. 8 ust. 4;

a) przechowywanie streszczenia
dokumentacji technicznej, deklaracji 
zgodności UE i, w stosownych 
przypadkach, kopii odpowiednich 
certyfikatów, w tym wszystkich 
suplementów, wydanych zgodnie z art. 43, 
do dyspozycji właściwych organów przez 
okres, o którym mowa w art. 8 ust. 4;

Or. cs

Poprawka 164
Milan Cabrnoch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) producent przeprowadził odpowiednią
procedurę oceny zgodności;

a) sprawdzają, czy producent 
przeprowadził procedurę oceny zgodności;
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Or. cs

Poprawka 165
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli importer uznaje lub ma powody, by 
uważać, że wyrób nie jest zgodny z 
niniejszym rozporządzeniem, nie 
wprowadza on wyrobu do obrotu, dopóki 
nie zostanie zapewniona zgodność 
wyrobu. Jeśli wyrób stwarza zagrożenie, 
importer powiadamia o tym fakcie 
producenta i jego upoważnionego 
przedstawiciela, jak również właściwy 
organ państwa członkowskiego, w którym 
ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Jeżeli importer uznaje, że wyrób nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem lub
stwarza zagrożenie, powiadamia o tym 
fakcie producenta i jego upoważnionego 
przedstawiciela, jak również właściwy 
organ państwa członkowskiego, i 
wprowadza wyrób do obrotu wyłącznie za 
zgodą producenta.

Or. cs

Poprawka 166
Milan Cabrnoch

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 

3. Importerzy dopilnowują, aby ich wyrób 
był zarejestrowany w systemie 
elektronicznym zgodnie z art. 23 ust. 2.
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producenta.

Or. cs

Poprawka 167
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Importerzy dopilnowują, aby w czasie, 
gdy odpowiadają za wyrób, warunki 
przechowywania i transportu nie 
zagrażały zgodności wyrobu z ogólnymi 
wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i 
działania określonymi w załączniku I.

5. Jeżeli wymaga tego zagrożenie, jakie 
stwarza wyrób, importerzy badają i 
ewidencjonują skargi, wyroby 
niespełniające wymogów i przypadki 
wycofania wyrobów z obrotu lub z 
używania, a także informują o nich 
producenta, upoważnionego 
przedstawiciela i dystrybutorów.

Or. cs

Poprawka 168
Milan Cabrnoch

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 

6. 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.
Jeżeli 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. 43, 
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monitoringu. podając szczegółowe informacje dotyczące 
w szczególności braku zgodności oraz 
podjętych działań naprawczych.

Or. cs

Poprawka 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed udostępnieniem wyrobu na rynku 
dystrybutorzy sprawdzają, czy zostały 
spełnione następujące wymagania:

Przed udostępnieniem wyrobu po raz 
pierwszy na rynku dystrybutorzy 
sprawdzają, czy zostały spełnione 
następujące wymagania:

Or. de

Uzasadnienie

Dystrybutor odpowiada za bezpieczeństwo wyrobu w łańcuchu dostaw. Bezpieczeństwo 
produktu czy kompletność dokumentacji należą do kompetencji producenta lub importera.

Poprawka 170
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) produktowi towarzyszą informacje 
obowiązkowo podawane przez producenta 
zgodnie z art. 8 ust. 7;

b) jeżeli nie przedłożono poświadczenia 
zgodności producenta lub importera,
produktowi towarzyszą informacje 
obowiązkowo podawane przez producenta 
zgodnie z art. 8 ust. 7;

Or. de
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Uzasadnienie

Dystrybutor odpowiada za bezpieczeństwo wyrobu w łańcuchu dostaw. Bezpieczeństwo 
produktu czy kompletność dokumentacji należą do kompetencji producenta lub importera.

Poprawka 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) producent i, w stosownych przypadkach, 
importer spełnili wymagania określone
odpowiednio w art. 22 i art. 11 ust. 3.

c) producent i, w stosownych przypadkach, 
importer spełnili wymagania określone w 
art. 11 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Dystrybutor odpowiada za bezpieczeństwo wyrobu w łańcuchu dostaw. Bezpieczeństwo 
produktu czy kompletność dokumentacji należą do kompetencji producenta lub importera.

Poprawka 172
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli dystrybutor uznaje lub ma powody, 
by uważać, że wyrób nie jest zgodny z 
niniejszym rozporządzeniem, nie 
udostępnia on wyrobu na rynku, dopóki 
nie zostanie zapewniona zgodność 
wyrobu. Jeśli wyrób stwarza zagrożenie, 
dystrybutor powiadamia o tym fakcie 
producenta i, w stosownych przypadkach,
jego upoważnionego przedstawiciela oraz 
importera, jak również właściwy organ 
państwa członkowskiego, w którym ma 
miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Jeżeli dystrybutor uznaje, że wyrób nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem lub
stwarza zagrożenie, powiadamia o tym 
fakcie producenta i jego upoważnionego 
przedstawiciela, jak również właściwy 
organ państwa członkowskiego, i 
wprowadza wyrób do obrotu wyłącznie za 
zgodą producenta.
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Or. cs

Poprawka 173
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku wyrób jest niezgodny z 
niniejszym rozporządzeniem, 
powiadamiają niezwłocznie producenta i, 
w stosownych przypadkach, jego 
upoważnionego przedstawiciela i importera 
oraz dopilnowują, aby w stosownych 
przypadkach podjęto 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, podając 
szczegółowe informacje dotyczące w 
szczególności braku zgodności oraz 
podjętych działań naprawczych.

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku wyrób jest niezgodny z 
niniejszym rozporządzeniem, 
powiadamiają niezwłocznie producenta i, 
w stosownych przypadkach, jego 
upoważnionego przedstawiciela i importera 
oraz dopilnowują w ramach zakresu 
swojej działalności, aby w stosownych 
przypadkach podjęto 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, podając 
szczegółowe informacje dotyczące w 
szczególności braku zgodności oraz 
podjętych działań naprawczych.

Or. de

Uzasadnienie

Potrzebne jest jasne rozróżnienie poszczególnych rodzajów podmiotów w łańcuchu dostaw.

Poprawka 174
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku wyrób jest niezgodny z 
niniejszym rozporządzeniem, 
powiadamiają niezwłocznie producenta i, 
w stosownych przypadkach, jego 
upoważnionego przedstawiciela i importera 
oraz dopilnowują, aby w stosownych 
przypadkach podjęto 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, podając 
szczegółowe informacje dotyczące w 
szczególności braku zgodności oraz 
podjętych działań naprawczych.

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku wyrób jest niezgodny z 
niniejszym rozporządzeniem, 
powiadamiają niezwłocznie producenta i, 
w stosownych przypadkach, jego 
upoważnionego przedstawiciela i importera 
oraz dopilnowują, aby w stosownych 
przypadkach w granicach ich 
odpowiedniego zakresu działalności
podjęto 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, podając 
szczegółowe informacje dotyczące w 
szczególności braku zgodności oraz 
podjętych działań naprawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek nie wprowadza rozróżnienia na odrębne role i zadania stron uczestniczących w 
łańcuchu dostaw wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Wszyscy dystrybutorzy mają 
jednakowe obowiązki, z których część jest w praktyce niewykonalna. Niniejszy wniosek 
powiąże obowiązki z rodzajem aktywności prowadzonej przez dystrybutora. Poprawka 
przyjmuje podejście z art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 18/2002 w sprawie bezpieczeństwa 
żywności.

Poprawka 175
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu dystrybutorzy udzielają mu 
wszelkich informacji koniecznych do 

6. Na żądanie właściwych organów 
krajowych dystrybutorzy współpracują z 
tymi organami w zakresie wszelkich 
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wykazania zgodności danego wyrobu z 
wymaganiami i udostępniają mu wszelką 
dokumentację konieczną w tym celu.
Obowiązek ten uważa się za spełniony w 
przypadku udzielenia, w stosownych 
przypadkach, wymaganych informacji 
przez upoważnionego przedstawiciela 
wyznaczonego dla danego wyrobu. Na 
żądanie właściwych organów krajowych 
dystrybutorzy współpracują z tymi 
organami w zakresie wszelkich działań 
podejmowanych w celu usunięcia 
zagrożeń, jakie stwarzają wyroby 
udostępnione przez nich na rynku.

działań podejmowanych w celu usunięcia 
zagrożeń, jakie stwarzają wyroby 
udostępnione przez nich na rynku.

Or. cs

Poprawka 176
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dyplom, certyfikat lub inny dowód 
posiadania formalnych kwalifikacji 
przyznany w wyniku ukończenia studiów 
uniwersyteckich lub im równoważnych w 
dziedzinie 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 do diagnostyki in vitro;

a) dyplom, certyfikat lub inny dowód 
posiadania formalnych kwalifikacji 
przyznany w wyniku ukończenia studiów 
uniwersyteckich lub im równoważnych na 
poziomie uniwersyteckim w dziedzinie 
nauk przyrodniczych, medycyny, farmacji, 
inżynierii lub innej odpowiedniej 
dziedzinie, a także przynajmniej pięć lat 
doświadczenia zawodowego w zakresie 
kwestii regulacyjnych lub systemów 
zarządzania jakością odnoszących się do 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro;

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba zadbać o to, by poziom potwierdzonych dyplomem lub certyfikatem kwalifikacji 
wykwalifikowanej osoby był wystarczająco wysoki. Ponadto dwa lata doświadczenia 
zawodowego w danym sektorze nie gwarantują wystarczającego poziomu wiedzy fachowej.
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Poprawka 177
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dyplom, certyfikat lub inny dowód 
posiadania formalnych kwalifikacji 
przyznany w wyniku ukończenia studiów 
uniwersyteckich lub im równoważnych w 
dziedzinie 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 do diagnostyki in vitro;

a) dyplom, certyfikat lub inny dowód 
posiadania formalnych kwalifikacji 
przyznany w wyniku ukończenia studiów 
uniwersyteckich lub im równoważnych w 
dziedzinie nauk przyrodniczych, 
medycyny, farmacji, inżynierii lub innej 
odpowiedniej dziedzinie;

Or. en

Uzasadnienie

W obecnie obowiązującej dyrektywie nie istnieje pojęcie wykwalifikowanej osoby. To nakłada 
nowe obciążenia na firmy, a zwłaszcza MŚP. Wymogi te są potrzebne, lecz nie należy iść dalej 
niż jest to przyjęte w bardziej zaawansowanych państwach członkowskich.

Poprawka 178
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pięć lat doświadczenia zawodowego w 
zakresie kwestii regulacyjnych lub 
systemów zarządzania jakością 
odnoszących się do wyrobów medycznych 
do diagnostyki in vitro.

b) dziesięć lat doświadczenia zawodowego 
w zakresie kwestii regulacyjnych lub 
systemów zarządzania jakością 
odnoszących się do wyrobów medycznych 
do diagnostyki in vitro, a także 
udokumentowaną dogłębną znajomość 
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zarówno danego obszaru terapeutycznego, 
jak i rodzaju(-ów) produktu.

Or. en

Poprawka 179
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pięć lat doświadczenia zawodowego w 
zakresie kwestii regulacyjnych lub 
systemów zarządzania jakością 
odnoszących się do wyrobów medycznych 
do diagnostyki in vitro.

b) dwa lata doświadczenia zawodowego w 
zakresie kwestii regulacyjnych lub 
systemów zarządzania jakością 
odnoszących się do wyrobów medycznych 
do diagnostyki in vitro.

Or. en

Uzasadnienie

W obecnie obowiązującej dyrektywie nie istnieje pojęcie wykwalifikowanej osoby. To nakłada 
nowe obciążenia na firmy, a zwłaszcza MŚP. Wymogi te są potrzebne, lecz nie należy iść dalej 
niż jest to przyjęte w bardziej zaawansowanych państwach członkowskich.

Poprawka 180
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

a) dyplom, certyfikat lub inny dowód 
posiadania formalnych kwalifikacji 
przyznany w wyniku ukończenia studiów 
uniwersyteckich lub im równoważnych na 
poziomie uniwersyteckim w dziedzinie 
prawa, nauk przyrodniczych, medycyny, 
farmacji, inżynierii lub innej odpowiedniej 
dziedzinie, a także przynajmniej pięć lat 
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zawodowego w zakresie kwestii 
regulacyjnych lub systemów zarządzania 
jakością odnoszących się do wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro;

doświadczenia zawodowego w zakresie 
kwestii regulacyjnych lub systemów 
zarządzania jakością odnoszących się do 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro;

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba zadbać o to, by poziom potwierdzonych dyplomem lub certyfikatem kwalifikacji 
wykwalifikowanej osoby był wystarczająco wysoki. Ponadto dwa lata doświadczenia 
zawodowego w danym sektorze nie gwarantują wystarczającego poziomu wiedzy fachowej.

Poprawka 181
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pięć lat doświadczenia zawodowego w 
zakresie kwestii regulacyjnych lub 
systemów zarządzania jakością 
odnoszących się do wyrobów medycznych 
do diagnostyki in vitro.

b) dziesięć lat doświadczenia zawodowego 
w zakresie kwestii regulacyjnych lub 
systemów zarządzania jakością 
odnoszących się do wyrobów medycznych 
do diagnostyki in vitro, a także 
udokumentowaną dogłębną znajomość 
zarówno danego obszaru terapeutycznego, 
jak i rodzaju(-ów) produktu.

Or. en

Poprawka 182
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dystrybutor lub zakład powiązany 
dokonujący w imieniu producenta jednej 
lub kilku z czynności wymienionych w ust. 
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2 lit. a) i b) jest zwolniony z dodatkowych 
wymogów, o których mowa w ust. 3 i 4.

Or. en

Uzasadnienie

Producenci prowadzą obrót swoimi produktami w poszczególnych państwach członkowskich 
za pośrednictwem jednostek zależnych i dystrybutorów. W imieniu producenta dystrybutorzy 
wykonują również czynności, o których mowa w art. 14 ust. 2, działając według zaleceń 
producenta i koordynując z nim swoją pracę. W takim przypadku nie mają uzasadnienia 
dodatkowe wymogi dotyczące charakteru działalności lub spraw proceduralnych oraz 
komunikacji z producentem i władzami; poza tym takie wymogi wiązałyby się ze znacznymi 
wydatkami.

Poprawka 183
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Po przyznaniu oznakowania CE publikuje 
się podsumowanie opisujące podstawę 
przyznania oznakowania CE.

Or. en

Uzasadnienie

Przyznanie oznakowania CE przez jednostki notyfikowane musi być uzasadnione w 
podsumowaniu wyjaśniającym powód przyznania dostępu do rynku. 

Poprawka 184
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 3 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział III Rozdział VII

Identyfikacja i identyfikowalność 
wyrobów, rejestracja wyrobów i 
podmiotów gospodarczych, podsumowanie 
dotyczące bezpieczeństwa i działania, 
europejska baza danych o wyrobach 
medycznych

Identyfikacja i identyfikowalność 
wyrobów, rejestracja wyrobów i 
podmiotów gospodarczych, podsumowanie 
dotyczące bezpieczeństwa i działania, 
europejska baza danych o wyrobach 
medycznych

Or. en

Poprawka 185
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do wyrobów innych niż 
wyroby do oceny działania i w okresie, o 
którym mowa w art. 8 ust. 4, podmioty 
gospodarcze są w stanie zidentyfikować co 
następuje:

W odniesieniu do wyrobów innych niż 
wyroby do oceny działania i w okresie 10 
lat podmioty gospodarcze są w stanie 
zidentyfikować, co następuje:

Or. cs

Poprawka 186
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) każdą instytucję zdrowia publicznego 
lub każdego pracownika służby zdrowia, 
którym dostarczyły wyrób.

c) każdą organizację lub każdego 
pracownika służby zdrowia, którym 
dostarczyły wyrób.

Or. en
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Poprawka 187
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera e – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zarządza swoim systemem 
przyznawania niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobu przez okres, 
który jest określany w wyznaczeniu i który 
wynosi co najmniej trzy lata od tego 
wyznaczenia;

(i) zarządza swoim systemem 
przyznawania niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobu przez okres, 
który jest określany w wyznaczeniu i który 
wynosi co najmniej pięć lat od tego 
wyznaczenia;

Or. en

Uzasadnienie

System niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych jest bardzo istotnym elementem nowego 
sytemu regulacyjnego, a funkcja podmiotów przyznających niepowtarzalne kody 
identyfikacyjne powinna mieć trwalszy charakter.

Poprawka 188
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 8 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zgodność ze znajdującymi się już na 
rynku systemami identyfikacyjnymi 
wyrobów medycznych.

Or. de

Uzasadnienie

Dla sprawnego przebiegu ważne jest, aby systemy monitorowania były zgodne pod względem 
technicznym.

Poprawka 189
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik



PE510.740v01-00 78/105 AM\935941PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 8 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zgodność z innymi systemami 
identyfikowalności stosowanymi przez 
strony mające do czynienia z wyrobami 
medycznymi.

Or. en

Uzasadnienie

Prawdopodobnie w następstwie dyrektywy w sprawie sfałszowanych leków zostanie 
wprowadzony elektroniczny system poświadczania autentyczności leków. Ważne jest, by 
systemy dotyczące wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i leków były ze sobą zgodne, 
gdyż w przeciwnym razie stanie się to źródłem poważnych i być może nierozwiązywalnych 
problemów dla podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw i mających do czynienia z 
obiema kategoriami produktów.

Poprawka 190
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, współpracując z państwami 
członkowskimi, ustanawia elektroniczny 
system zbierania i przetwarzania 
informacji, które są konieczne i 
proporcjonalne w celu opisu i identyfikacji 
wyrobu oraz identyfikacji producenta, a 
także, w stosownych przypadkach, 
upoważnionego przedstawiciela i 
importera, oraz zarządza tym systemem.
Szczegóły dotyczące informacji 
obowiązkowo podawanych przez podmioty 
gospodarcze określone są w załączniku V 
część A.

1. Komisja, współpracując z państwami 
członkowskimi, ustanawia elektroniczny 
system zbierania i przetwarzania 
informacji, które są konieczne i 
proporcjonalne w celu opisu i identyfikacji 
wyrobu oraz identyfikacji producenta, a 
także, w stosownych przypadkach, 
upoważnionego przedstawiciela i 
importera, oraz w celu zapewnienia 
przejrzystości oraz bezpiecznego i 
skutecznego stosowania w drodze 
udostępnienia użytkownikom aktualnych 
dowodów dotyczących ważności 
klinicznej, a w stosownych przypadkach, 
przydatności wyrobu, oraz zarządza tym 
systemem. Szczegóły dotyczące informacji 
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obowiązkowo podawanych przez podmioty 
gospodarcze określone są w załączniku V 
część A.

Or. en

Uzasadnienie

Głównym zadaniem systemu elektronicznego stworzonego przez Komisję jest zapewnienie 
powszechnego wglądu w drodze przejrzystego dostępu do informacji dotyczących ważności 
klinicznej oraz bezpiecznego działania wyrobów do diagnostyki in vitro.

Poprawka 191
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent sporządza podsumowanie
dotyczące bezpieczeństwa i działania w 
przypadku wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa C i D, innych niż wyroby do 
oceny działania. Podsumowanie to jest 
sformułowane w sposób jasny dla 
przewidzianego użytkownika. Projekt 
podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i działania wchodzi w 
skład dokumentacji obowiązkowo 
przedkładanej jednostce notyfikowanej 
zajmującej się oceną zgodności zgodnie z 
art. 40 i podlega zatwierdzeniu przez tę 
jednostkę.

1. Producent sporządza wyczerpujące 
sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa i 
działania w przypadku wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa C i D, innych 
niż wyroby do oceny działania.
Sprawozdanie to jest sformułowane w 
sposób jasny dla przewidzianego 
użytkownika. Projekt wyczerpującego 
sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa 
i działania wchodzi w skład dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej jednostce 
notyfikowanej zajmującej się oceną 
zgodności zgodnie z art. 40 i podlega 
zatwierdzeniu przez tę jednostkę.

Or. en

Poprawka 192
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent sporządza podsumowanie 
dotyczące bezpieczeństwa i działania w 
przypadku wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa C i D, innych niż wyroby do 
oceny działania. Podsumowanie to jest 
sformułowane w sposób jasny dla 
przewidzianego użytkownika. Projekt 
podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i działania wchodzi w 
skład dokumentacji obowiązkowo 
przedkładanej jednostce notyfikowanej 
zajmującej się oceną zgodności zgodnie z 
art. 40 i podlega zatwierdzeniu przez tę 
jednostkę.

1. Producent sporządza podsumowanie 
dotyczące bezpieczeństwa i działania w 
przypadku wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa C i D, innych niż wyroby do 
oceny działania. Podsumowanie to jest 
udostępniane publicznie i sformułowane w 
sposób jasny dla przewidzianego 
użytkownika Projekt podsumowania 
dotyczącego bezpieczeństwa i działania 
wchodzi w skład dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej jednostce 
notyfikowanej zajmującej się oceną 
zgodności zgodnie z art. 40 i podlega 
zatwierdzeniu przez tę jednostkę.

Or. en

Poprawka 193
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja tworzy Europejską bazę danych o 
wyrobach medycznych (Eudamed) i nią 
zarządza zgodnie z warunkami ustalonymi 
w art. 27 rozporządzenia (UE) [Ref. of 
future Regulation on medical devices].

Komisja tworzy Europejską bazę danych o 
wyrobach medycznych (Eudamed) i nią 
zarządza zgodnie z warunkami ustalonymi 
w art. 27 rozporządzenia (UE) [Ref. of 
future Regulation on medical devices] oraz 
zapewnia do niej publiczny dostęp.

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić pełną przejrzystość w zakresie jakości produktów i pokazać ich bezpieczne 
użytkowanie, wszystkie istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, działania i i incydentów 
związanych z wyrobami do diagnostyki in vitro muszą być dostępne publicznie.
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Poprawka 194
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja tworzy Europejską bazę danych o 
wyrobach medycznych (Eudamed) i nią 
zarządza zgodnie z warunkami ustalonymi 
w art. 27 rozporządzenia (UE) [Ref. of 
future Regulation on medical devices].

Komisja tworzy Europejską bazę danych o 
wyrobach medycznych (Eudamed) i nią 
zarządza zgodnie z warunkami ustalonymi 
w art. 27 rozporządzenia (UE) [Ref. of 
future Regulation on medical devices].

Tworząc europejską bazę danych, Komisja 
przeprowadza konsultacje z grupami 
pacjentów i pracownikami służby zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Europejska baza danych stanowi główny portal, za którego pośrednictwem można dotrzeć do 
istotnych informacji dotyczących zdrowia publicznego. Informacje dotyczące 
zarejestrowanych wyrobów, podmiotów gospodarczych, badań klinicznych, obserwacji i 
działań związanych z nadzorem rynku powinny być dostępne publicznie zarówno dla ogółu 
społeczeństwa, jak i dla pracowników służby zdrowia.

Poprawka 195
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zdecydować, 
że ocena oraz monitorowanie, o których 
mowa w akapicie pierwszym, są 
przeprowadzane przez krajową jednostkę 
akredytującą w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 oraz 
zgodnie z nim.

Or. en
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Uzasadnienie

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be appointed for its implementation,  transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of 
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves.
In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member 
States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.

Poprawka 196
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane dysponuje 
wystarczającą liczbą kompetentnych 
pracowników do wykonywania swoich 
zadań.

Krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane dysponuje 
wystarczającą liczbą stałych i
kompetentnych pracowników na miejscu
do wykonywania swoich zadań. Zgodność 
z tym wymogiem podlega ocenie 
wzajemnej, o której mowa w ust. 8.
W szczególności pracownicy krajowego 
organu odpowiedzialni za audyt pracy 
pracowników jednostek notyfikowanych 
odpowiedzialnych za prowadzenie 
przeglądów związanych z produktem 
posiadają udokumentowane kwalifikacje 
równoważne kwalifikacjom pracowników 
jednostek notyfikowanych określonym w 
załączniku VI pkt 3.2.5.
Podobnie pracownicy krajowego organu 
odpowiedzialni za audyt pracy 
pracowników jednostek notyfikowanych 
odpowiedzialnych za prowadzenie 
audytów systemu zarządzania jakością 
producenta posiadają udokumentowane 
kwalifikacje równoważne kwalifikacjom 
pracowników jednostek notyfikowanych 
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określonym w załączniku VI pkt 3.2.6.

Or. en

Poprawka 197
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 31 ust. 3,
jeśli jeden z urzędów krajowych 
odpowiada za wyznaczenie jednostek 
notyfikowanych w sektorze produktów
innych niż wyroby medyczne do 
diagnostyki in vitro, organ właściwy dla 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro jest konsultowany odnośnie do 
wszystkich aspektów wyraźnie 
dotyczących takich wyrobów.

Jeśli jeden z urzędów krajowych 
odpowiada za wyznaczenie jednostek 
notyfikowanych w sektorze produktów 
innych niż wyroby medyczne do 
diagnostyki in vitro, organ właściwy dla 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro jest konsultowany odnośnie do 
wszystkich aspektów wyraźnie 
dotyczących takich wyrobów.

Or. en

Poprawka 198
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie informują 
Komisję i pozostałe państwa członkowskie
o swych procedurach oceny, wyznaczania i 
notyfikowania jednostek oceniających 
zgodność oraz o procedurach 
monitorowania jednostek notyfikowanych, 
a także o wszelkich zmianach w tym 
zakresie.

7. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji, pozostałym państwom 
członkowskim i społeczeństwu wszystkie 
informacje o swych procedurach oceny, 
wyznaczania i notyfikowania jednostek 
oceniających zgodność oraz o procedurach 
monitorowania jednostek notyfikowanych, 
a także o wszelkich zmianach w tym 
zakresie.
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Or. en

Poprawka 199
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie informują 
Komisję i pozostałe państwa członkowskie
o swych procedurach oceny, wyznaczania i 
notyfikowania jednostek oceniających 
zgodność oraz o procedurach 
monitorowania jednostek notyfikowanych, 
a także o wszelkich zmianach w tym 
zakresie.

7. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji i pozostałym państwom 
członkowskim wszystkie żądane przez nie 
informacje o swych procedurach oceny, 
wyznaczania i notyfikowania jednostek 
oceniających zgodność oraz o procedurach 
monitorowania jednostek notyfikowanych, 
a także o wszelkich zmianach w tym 
zakresie.

Or. en

Poprawka 200
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sporządzają roczny 
plan ocen wzajemnych, zapewniając 
stosowną rotację organów oceniających i 
ocenianych, i przedkładają go Komisji.
Komisja może brać udział w tej ocenie.
Wynik oceny wzajemnej przekazywany 
jest wszystkim państwom członkowskim i 
Komisji, a streszczenie wyniku podawane 
jest do wiadomości publicznej.

Państwa członkowskie sporządzają roczny 
plan ocen wzajemnych, zapewniając 
stosowną rotację organów oceniających i 
ocenianych, i przedkładają go Komisji do 
kontroli. Komisja może brać udział w tej 
ocenie. Wynik oceny wzajemnej 
przekazywany jest wszystkim państwom 
członkowskim i Komisji, a streszczenie 
wyniku podawane jest do wiadomości 
publicznej.

Or. en
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Poprawka 201
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sporządzają roczny 
plan ocen wzajemnych, zapewniając 
stosowną rotację organów oceniających i 
ocenianych, i przedkładają go Komisji.
Komisja może brać udział w tej ocenie.
Wynik oceny wzajemnej przekazywany 
jest wszystkim państwom członkowskim i 
Komisji, a streszczenie wyniku podawane 
jest do wiadomości publicznej.

Państwa członkowskie sporządzają roczny 
plan ocen wzajemnych, zapewniając 
stosowną rotację organów oceniających i 
ocenianych, i przedkładają go Komisji.
Komisja bierze udział w tej ocenie. Wynik 
oceny wzajemnej przekazywany jest 
wszystkim państwom członkowskim i 
Komisji, a streszczenie wyniku podawane 
jest do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 202
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostki notyfikowane spełniają 
wymogi organizacyjne i ogólne oraz 
wymogi dotyczące zarządzania jakością, 
zasobów i procedur konieczne do 
wykonywania zadań, do których są 
wyznaczone zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Minimalne wymogi, 
które spełniają jednostki notyfikowane, 
określone są w załączniku VI.

1. Jednostki notyfikowane spełniają 
wymogi organizacyjne i ogólne oraz 
wymogi dotyczące zarządzania jakością, 
zasobów i procedur konieczne do 
wykonywania zadań, do których są 
wyznaczone zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. W związku z tym 
kluczowe znaczenie mają stali, pracujący 
na miejscu pracownicy administracyjni, 
techniczni i naukowi posiadający wiedzę 
farmakologiczną, medyczną i techniczną.
Minimalne wymogi, które spełniają 
jednostki notyfikowane, określone są w 
załączniku VI. W szczególności zgodnie z 
pkt. 1.2 załącznika VI jednostka 
notyfikowana jest zorganizowana i działa 
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w sposób zapewniający niezależność, 
obiektywność i bezstronność działań oraz 
unikanie konfliktów interesów.

Or. en

Poprawka 203
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka notyfikowana, która zleca 
podwykonawstwo określonych zadań 
związanych z oceną zgodności lub 
korzysta z pomocy jednostki zależnej w 
odniesieniu do określonych zadań 
związanych z oceną zgodności, weryfikuje 
fakt spełniania przez podwykonawcę lub 
jednostkę zależną odpowiednich wymogów 
określonych w załączniku VI i 
powiadamia odpowiednio krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki 
notyfikowane.

1. Jednostka notyfikowana dysponuje 
stałymi, pracującymi na miejscu 
kompetentnymi pracownikami oraz 
fachową wiedzą w dziedzinach 
technicznych związanych z oceną 
działania wyrobów oraz w dziedzinie 
medycyny. Pracownicy, w ramach 
jednostki, są zdolni do dokonania oceny 
jakości podwykonawców.

Podwykonawstwo jest zlecane podmiotom 
publicznym. W sytuacji, gdy fachowa
wiedza kliniczna jest ograniczona, 
zamówień dotyczących oceny 
innowacyjnych wyrobów lub technologii 
medycznych można udzielać również 
zewnętrznym ekspertom.

Or. en

Poprawka 204
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jednostka notyfikowana, która zleca 
podwykonawstwo określonych zadań 
związanych z oceną zgodności lub 
korzysta z pomocy jednostki zależnej w 
odniesieniu do określonych zadań 
związanych z oceną zgodności, weryfikuje 
fakt spełniania przez podwykonawcę lub 
jednostkę zależną odpowiednich wymogów 
określonych w załączniku VI i 
powiadamia odpowiednio krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki 
notyfikowane.

Or. en

Poprawka 205
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jednostki notyfikowane podają do 
wiadomości publicznej wykaz 
podwykonawców lub jednostek zależnych 
ze wskazaniem poszczególnych zadań, za 
które odpowiedzialni są podwykonawcy 
lub jednostki.

Or. en

Poprawka 206
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zlecenie podwykonawstwa czynności w 3. Zlecenie podwykonawstwa czynności w 
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ramach oceny zgodności lub ich 
wykonanie przez jednostkę zależną 
wymaga zgody osoby prawnej lub 
fizycznej, która zwróciła się o dokonanie 
oceny zgodności.

ramach oceny zgodności lub ich 
wykonanie przez jednostkę zależną 
wymaga jednoznacznej zgody osoby 
prawnej lub fizycznej, która zwróciła się o 
dokonanie oceny zgodności.

Or. en

Poprawka 207
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jednostki notyfikowane przechowują do 
dyspozycji krajowego organu 
odpowiedzialnego za jednostki 
notyfikowane odpowiednie dokumenty 
dotyczące weryfikacji kompetencji 
podwykonawcy lub jednostki zależnej oraz 
wykonanych przez nich zadań objętych 
przepisami niniejszego rozporządzenia.

4. Przynajmniej raz w roku jednostki 
notyfikowane przedstawiają krajowemu 
organowi odpowiedzialnemu za jednostki 
notyfikowane odpowiednie dokumenty 
dotyczące weryfikacji kompetencji 
podwykonawcy lub jednostki zależnej oraz 
wykonanych przez nich zadań objętych 
przepisami niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 208
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We wniosku określa się czynności w 
ramach oceny zgodności i procedury oceny 
zgodności oraz wyroby objęte
deklarowanymi kompetencjami jednostki, 
poparte dokumentacją wykazującą 
spełnienie wszystkich wymogów 
określonych w załączniku VI.

Do wniosku załącza się opis czynności w 
ramach oceny zgodności i procedury oceny 
zgodności oraz opis wyrobów objętych
deklarowanymi kompetencjami jednostki, 
jak również certyfikat akredytacji, jeśli 
takowy istnieje, wydany przez krajową 
jednostkę akredytującą, potwierdzający, że 
dana jednostka oceniająca zgodność 
spełnia wymagania ustanowione w 
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załączniku VI, lub wniosek jest poparty
dokumentacją wykazującą spełnienie 
wszystkich wymogów określonych w 
załączniku VI.

Or. en

Poprawka 209
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiednią dokumentację w 
odniesieniu do wymogów organizacyjnych 
i ogólnych oraz wymogów dotyczących 
zarządzania jakością, określonych w 
załączniku VI sekcja 1 i 2, można złożyć w 
formie ważnego certyfikatu i 
odpowiedniego sprawozdania z badań 
wydanych przez krajową jednostkę 
akredytującą zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 765/2008. Domniemywa się, że
jednostka oceniająca zgodność spełnia 
wymagania objęte certyfikatem wydanym 
przez taką jednostkę akredytującą.

skreślony

Or. en

Poprawka 210
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przeciągu 14 dni od przedłożenia, o 
którym mowa w ust. 2, Komisja wyznacza 
zespół ds. oceny wspólnej składający się z 
co najmniej dwóch ekspertów wybranych z 

3. W przeciągu 14 dni od przedłożenia, o 
którym mowa w ust. 2, Komisja wyznacza 
zespół ds. oceny wspólnej składający się z 
co najmniej trzech ekspertów wybranych z 
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listy ekspertów posiadających kwalifikacje 
w dziedzinie oceny jednostek oceniających 
zgodność. Listę tą sporządza Komisja we 
współpracy z MDCG. Co najmniej jeden z 
ekspertów jest przedstawicielem Komisji, 
który kieruje zespołem ds. oceny wspólnej.

listy ekspertów posiadających kwalifikacje 
w dziedzinie oceny jednostek oceniających 
zgodność. Listę tą sporządza Komisja we 
współpracy z MDCG. Co najmniej jeden z 
ekspertów jest przedstawicielem Komisji, 
który kieruje zespołem ds. oceny wspólnej.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować, że eksperci posiadają całą niezbędną wiedzę fachową i mogą 
szczegółowo omówić daną kwestię, w skład zespołu ds. oceny wspólnej powinno wchodzić co 
najmniej trzech ekspertów.

Poprawka 211
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przeciągu 90 dni od wyznaczenia 
zespołu ds. oceny wspólnej krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki notyfikowane 
i zespół ds. oceny wspólnej dokonują 
przeglądu dokumentacji przedłożonej wraz 
z wnioskiem zgodnie z art. 29 i dokonują 
oceny na miejscu, której przedmiotem jest 
jednostka oceniająca zgodność będąca 
wnioskodawcą oraz, w stosownych 
przypadkach, jednostka zależna lub 
podwykonawca, którzy znajdują się w UE 
lub poza nią i mają uczestniczyć w 
procesie oceny zgodności. Taka ocena na 
miejscu nie obejmuje wymogów, w 
odniesieniu do których jednostka 
oceniająca zgodność będąca wnioskodawcą 
otrzymała certyfikat wydany przez krajową 
jednostkę akredytującą, o której mowa w 
art. 29 ust. 2, chyba że przedstawiciel 
Komisji, o którym mowa w art. 30 ust. 3, 
zażąda dokonania oceny na miejscu.

W przeciągu 90 dni od wyznaczenia 
zespołu ds. oceny wspólnej krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki notyfikowane 
i zespół ds. oceny wspólnej dokonują 
przeglądu dokumentacji przedłożonej wraz 
z wnioskiem zgodnie z art. 29 i dokonują 
oceny na miejscu, której przedmiotem jest 
jednostka oceniająca zgodność będąca 
wnioskodawcą oraz, w stosownych 
przypadkach, jednostka zależna lub 
podwykonawca, którzy znajdują się w UE 
lub poza nią i mają uczestniczyć w 
procesie oceny zgodności. Taka ocena na 
miejscu nie obejmuje wymogów, w 
odniesieniu do których jednostka 
oceniająca zgodność będąca wnioskodawcą 
otrzymała certyfikat wydany przez krajową 
jednostkę akredytującą, o której mowa w 
art. 29 ust. 2, chyba że członek zespołu ds. 
oceny wspólnej, o którym mowa w art. 30 
ust. 3, zażąda dokonania oceny na miejscu.
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Poprawka 212
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustalenia dotyczące niespełniania przez 
jednostkę wymogów określonych w 
załączniku VI są poruszane w trakcie 
procesu oceny i omawiane przez krajowy 
organ odpowiedzialny za jednostki 
notyfikowane i zespół ds. oceny wspólnej 
w celu osiągnięcia porozumienia co do 
oceny wniosku. W sprawozdaniu z oceny 
sporządzanym przez krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki notyfikowane 
wskazuje się na odmienne opinie.

Ustalenia dotyczące niespełniania przez 
jednostkę oceniającą zgodność będącą 
wnioskodawcą wymogów określonych w 
załączniku VI są poruszane w trakcie 
procesu oceny i omawiane przez krajowy 
organ odpowiedzialny za jednostki 
notyfikowane i zespół ds. oceny wspólnej.
W sprawozdaniu z oceny krajowy organ 
określa środki, jakie podejmie w celu 
zapewnienia spełnienia przez jednostkę 
oceniającą zgodność będącą 
wnioskodawcą wymogów określonych w 
załączniku VI.

Or. en

Poprawka 213
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zespół ds. oceny wspólnej przedstawia 
swoją opinię o sprawozdaniu z oceny i 
projekcie notyfikacji w przeciągu 21 dni od 
otrzymania tych dokumentów, a Komisja 
przekazuje tę opinię niezwłocznie do 
MDCG. W przeciągu 21 dni od otrzymania 
opinii zespołu ds. oceny wspólnej MDCG 
wydaje zalecenie dotyczące projektu 
notyfikacji, które właściwy organ krajowy 

6. Zespół ds. oceny wspólnej przedstawia 
swoją opinię o sprawozdaniu z oceny i 
projekcie notyfikacji w przeciągu 21 dni od 
otrzymania tych dokumentów, a Komisja 
przekazuje tę opinię niezwłocznie do 
MDCG. W przeciągu 21 dni od otrzymania 
opinii zespołu ds. oceny wspólnej MDCG 
wydaje wiążące zalecenie dotyczące 
projektu notyfikacji. Właściwy organ 
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bierze należycie pod uwagę przy 
wydawaniu decyzji o wyznaczeniu 
jednostki notyfikowanej.

krajowy w pełni przestrzega tego 
wiążącego zalecenia przy wydawaniu 
decyzji o wyznaczeniu jednostki 
notyfikowanej.

Or. en

Poprawka 214
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zespół ds. oceny wspólnej przedstawia 
swoją opinię o sprawozdaniu z oceny i 
projekcie notyfikacji w przeciągu 21 dni od 
otrzymania tych dokumentów, a Komisja 
przekazuje tę opinię niezwłocznie do 
MDCG. W przeciągu 21 dni od otrzymania 
opinii zespołu ds. oceny wspólnej MDCG 
wydaje zalecenie dotyczące projektu 
notyfikacji, które właściwy organ krajowy 
bierze należycie pod uwagę przy 
wydawaniu decyzji o wyznaczeniu 
jednostki notyfikowanej.

6. Zespół ds. oceny wspólnej przedstawia 
swoją opinię o sprawozdaniu z oceny i 
projekcie notyfikacji w przeciągu 21 dni od 
otrzymania tych dokumentów, a Komisja 
przekazuje tę opinię niezwłocznie do 
MDCG. W przeciągu 21 dni od otrzymania 
opinii zespołu ds. oceny wspólnej MDCG 
wydaje zalecenie dotyczące projektu 
notyfikacji. Właściwy organ krajowy przy 
wydawaniu decyzji o wyznaczeniu 
jednostki notyfikowanej opiera się na 
wspomnianym zaleceniu MDCG. W 
przypadku gdy decyzja różni się od 
zalecenia, krajowy organ przedstawia 
MDCG wszelkie konieczne uzasadnienia.

Or. en

Poprawka 215
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie notyfikują 
jedynie jednostki oceniające zgodność 
spełniające wymogi określone w 

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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załączniku VI.

Or. en

Poprawka 216
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane odpowiada za 
wyznaczenie jednostek notyfikowanych w 
sektorze produktów innych niż wyroby 
medyczne do diagnostyki in vitro, organ 
właściwy dla wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro wydaje przed 
notyfikowaniem pozytywną opinię 
dotyczącą notyfikacji i jej zakresu.

skreślony

Or. en

Poprawka 217
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Notyfikacji towarzyszy sprawozdanie z 
oceny ostatecznej sporządzone przez 
krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane, opinia zespołu ds. 
oceny wspólnej oraz zalecenie wydane 
przez MDCG. Jeśli notyfikujące państwo 
członkowskie nie stosuje się do zalecenia 
wydanego przez MDCG, przedstawia ono
poparte należytymi dowodami 
uzasadnienie.

5. Notyfikacji towarzyszy sprawozdanie z 
oceny ostatecznej sporządzone przez 
krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane, opinia zespołu ds. 
oceny wspólnej oraz wiążące zalecenie 
wydane przez MDCG. Jeśli notyfikujące 
państwo członkowskie nie zgadza się z 
zaleceniem wydanym przez MDCG, może 
przedstawić poparte należytymi dowodami 
uzasadnienie swojej opinii, które jest 
dostępne publicznie.
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Or. en

Poprawka 218
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku wniesienia przez państwo 
członkowskie lub Komisję zastrzeżeń 
zgodnie z ust. 7 skuteczność notyfikacji 
ulega zawieszeniu. W takim przypadku 
Komisja przedkłada tę sprawę MDCG w 
przeciągu 15 dni od upływu okresu, o 
którym mowa w ust. 7. Po konsultacjach z 
zaangażowanymi stronami MDCG wydaje 
opinię nie później niż 28 dni po
przedłożeniu mu sprawy. Jeśli notyfikujące 
państwo członkowskie nie zgadza się z 
opinią wydaną przez MDCG, może 
zwrócić się do Komisji o wydanie opinii.

8. W przypadku wniesienia przez państwo 
członkowskie lub Komisję zastrzeżeń 
zgodnie z ust. 7 skuteczność notyfikacji 
ulega natychmiastowemu zawieszeniu. W 
takim przypadku Komisja przedkłada tę 
sprawę MDCG w przeciągu 15 dni od 
upływu okresu, o którym mowa w ust. 7.
Po konsultacjach z zaangażowanymi 
stronami MDCG wydaje opinię nie później 
niż 28 dni po przedłożeniu mu sprawy.
Jeśli notyfikujące państwo członkowskie 
nie zgadza się z opinią wydaną przez 
MDCG, może zwrócić się do Komisji o 
wydanie opinii.

Or. en

Poprawka 219
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja udostępnia do wiadomości 
publicznej wykaz jednostek 
notyfikowanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, w tym przydzielone tym 
jednostkom numery identyfikacyjne oraz
zakres działalności objętej zakresem 
notyfikacji danej jednostki. Komisja 
zapewnia bieżącą aktualizację tego 

2. Komisja udostępnia do wiadomości 
publicznej wykaz jednostek 
notyfikowanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, w tym przydzielone tym 
jednostkom numery identyfikacyjne, 
zakres działalności objętej zakresem 
notyfikacji danej jednostki oraz wszelkie 
dokumenty potrzebne w procedurze 
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wykazu. notyfikacyjnej, o których mowa w art. 31 
ust. 5. Komisja zapewnia bieżącą 
aktualizację tego wykazu.

Or. en

Poprawka 220
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja udostępnia do wiadomości 
publicznej wykaz jednostek 
notyfikowanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, w tym przydzielone tym 
jednostkom numery identyfikacyjne oraz 
zakres działalności objętej zakresem 
notyfikacji danej jednostki. Komisja 
zapewnia bieżącą aktualizację tego 
wykazu.

2. Komisja udostępnia w przystępny 
sposób do wiadomości publicznej wykaz 
jednostek notyfikowanych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
przydzielone tym jednostkom numery 
identyfikacyjne oraz zakres działalności 
objętej zakresem notyfikacji danej 
jednostki. Komisja zapewnia bieżącą 
aktualizację tego wykazu.

Or. en

Poprawka 221
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostki notyfikowane informują bez 
zwłoki krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane o wszelkich 
zmianach, które mogą mieć wpływ na 
spełnianie przez nie wymogów 
określonych w załączniku VI lub na ich 
zdolność do przeprowadzania procedur 
oceny zgodności związanych z wyrobami 
objętymi zakresem ich wyznaczenia, w 
szczególności o zmianach dotyczących 

Jednostki notyfikowane informują bez
zwłoki, a najpóźniej w ciągu 15 dni,
krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane o wszelkich 
zmianach, które mogą mieć wpływ na 
spełnianie przez nie wymogów 
określonych w załączniku VI lub na ich 
zdolność do przeprowadzania procedur 
oceny zgodności związanych z wyrobami 
objętymi zakresem ich wyznaczenia, w 
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personelu, infrastruktury, jednostek 
zależnych lub podwykonawców.

szczególności o zmianach dotyczących 
personelu, infrastruktury, jednostek 
zależnych lub podwykonawców.

Or. en

Poprawka 222
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jednostki notyfikowane odpowiadają 
bez zwłoki na zapytania dotyczące ocen 
zgodności, które przeprowadziły, 
skierowane przez organ ich państwa 
członkowskiego lub organ innego państwa 
członkowskiego, lub przez Komisję.
Krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane państwa 
członkowskiego, w którym jednostka 
notyfikowana ma siedzibę, egzekwuje 
odpowiedzi na zapytania przedłożone 
przez organy innego państwa 
członkowskiego lub przez Komisję, o ile 
nie ma uzasadnionej przyczyny dla 
zaniechania egzekwowania takiej 
odpowiedzi, w którym to przypadku 
obydwie strony mogą zwrócić się do 
MDCG. Jednostka notyfikowana lub
krajowy organ odpowiedzialny za tę 
jednostkę notyfikowaną mogą zwrócić się 
o poufne traktowanie informacji 
przekazywanych do organów innego 
państwa członkowskiego lub do Komisji.

2. Jednostki notyfikowane odpowiadają 
bez zwłoki, a najpóźniej w ciągu 15 dni,
na zapytania dotyczące ocen zgodności, 
które przeprowadziły, skierowane przez 
organ ich państwa członkowskiego lub 
organ innego państwa członkowskiego, lub 
przez Komisję. Krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki notyfikowane 
państwa członkowskiego, w którym 
jednostka notyfikowana ma siedzibę, 
egzekwuje odpowiedzi na zapytania 
przedłożone przez organy innego państwa 
członkowskiego lub przez Komisję. Jeżeli 
istnieje uzasadniona przyczyna dla 
zaniechania egzekwowania takiej 
odpowiedzi, jednostki notyfikowane 
wskazują tę przyczynę oraz zwracają się
do MDCG, a następnie MDCG wydaje 
zalecenie. Krajowy organ odpowiedzialny 
za jednostki notyfikowane stosuje się do 
zalecenia MDCG.

Or. en

Poprawka 223
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przynajmniej raz w roku państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji i 
pozostałym państwom członkowskim 
sprawozdania dotyczące swoich działań w 
zakresie monitorowania. Sprawozdania te 
zawierają streszczenie, które podawane 
jest do wiadomości publicznej.

5. Przynajmniej raz w roku państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji i 
pozostałym państwom członkowskim 
sprawozdania dotyczące swoich działań w 
zakresie monitorowania. Sprawozdania te 
podawane są do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 224
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane ustalił, że 
jednostka notyfikowana nie spełnia już 
wymogów określonych w załączniku VI 
lub że jednostka ta uchybia swoim 
obowiązkom, organ ten, w zależności od 
wagi uchybienia tym wymogom lub 
obowiązkom, zawiesza, ogranicza lub 
całkowicie lub częściowo cofa notyfikację.
Zawieszenie nie przekracza okresu 
jednego roku i może być przedłużone raz 
na taki sam okres. Jeśli jednostka
notyfikowana zaprzestała działalności, 
krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane cofa notyfikację.

Jeżeli krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane ustalił, że 
jednostka notyfikowana nie spełnia już 
wymogów określonych w załączniku VI 
lub że jednostka ta uchybia swoim 
obowiązkom, organ ten, w zależności od 
wagi uchybienia tym wymogom lub 
obowiązkom, zawiesza, ogranicza lub 
całkowicie lub częściowo cofa notyfikację.
Zawieszenie obowiązuje do momentu 
podjęcia decyzji o cofnięciu zawieszenia 
przez MDCG, która kieruje się oceną 
dokonaną przez zespół ds. oceny wspólnej 
wyznaczony zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 30 ust. 3 i 4. Jeśli jednostka 
notyfikowana zaprzestała działalności, 
krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane cofa notyfikację.

Or. en
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Uzasadnienie

Zespół ds. oceny wspólnej i MDCG powinny skutecznie monitorować pracę jednostek 
notyfikowanych. Uczynienie MDCG odpowiedzialną za anulowanie zawieszenia jednostki 
notyfikowanej zwiększy nadzór nad jednostkami notyfikowanymi.

Poprawka 225
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane powiadamia 
niezwłocznie Komisję i pozostałe państwa 
członkowskie o zawieszeniu, ograniczeniu 
lub cofnięciu notyfikacji.

Krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane powiadamia 
niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 10 dni,
Komisję i pozostałe państwa członkowskie 
o zawieszeniu, ograniczeniu lub cofnięciu 
notyfikacji.

Or. en

Poprawka 226
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane ocenia, czy 
powody leżące u podstaw zmiany 
notyfikacji mają wpływ na certyfikaty 
wydane przez jednostkę notyfikowaną i, w 
przeciągu trzech miesięcy po 
notyfikowaniu zmian w notyfikacji, 
przedstawia Komisji i pozostałym 
państwom członkowskim sprawozdanie z 
własnych ustaleń. W przypadkach 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wyrobów na rynku organ 
ten poleca jednostce notyfikowanej 

4. Krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane ocenia, czy 
powody leżące u podstaw zmiany 
notyfikacji mają wpływ na certyfikaty 
wydane przez jednostkę notyfikowaną i, w 
przeciągu trzech miesięcy po 
notyfikowaniu zmian w notyfikacji, 
przedstawia Komisji i pozostałym 
państwom członkowskim sprawozdanie z 
własnych ustaleń. W przypadkach 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wyrobów na rynku organ 
ten poleca jednostce notyfikowanej 
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zawieszenie lub cofnięcie, w rozsądnym 
terminie wyznaczonym przez ten organ, 
nienależycie wydanych certyfikatów. Jeśli 
jednostka notyfikowana nie zastosuje się 
do tego polecenia w wyznaczonym 
terminie lub jeśli zaprzestała ona 
działalności, krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki notyfikowane 
zawiesza lub cofa nienależycie wydane 
certyfikaty.

zawieszenie lub cofnięcie, w rozsądnym 
terminie wyznaczonym przez ten organ, a 
najpóźniej 30 dni po opublikowaniu 
sprawozdania, nienależycie wydanych 
certyfikatów. Jeśli jednostka notyfikowana 
nie zastosuje się do tego polecenia w 
wyznaczonym terminie lub jeśli 
zaprzestała ona działalności, krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki notyfikowane 
zawiesza lub cofa nienależycie wydane 
certyfikaty.

Or. en

Poprawka 227
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ lub jednostka notyfikowana 
przejmujące funkcje jednostki 
notyfikowanej, której dotyczy zmiana 
notyfikacji, niezwłocznie powiadamiają o 
tym fakcie Komisję, pozostałe państwa 
członkowskie i pozostałe jednostki 
notyfikowane.

Organ lub jednostka notyfikowana 
przejmujące funkcje jednostki 
notyfikowanej, której dotyczy zmiana 
notyfikacji, niezwłocznie, a najpóźniej w 
ciągu 10 dni, powiadamiają o tym fakcie 
Komisję, pozostałe państwa członkowskie i 
pozostałe jednostki notyfikowane.

Or. en

Poprawka 228
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli Komisja stwierdzi, że jednostka 
notyfikowana nie spełnia już wymagań 
notyfikacji, informuje o tym fakcie 
notyfikujące państwo członkowskie i 

3. Jeśli Komisja – w porozumieniu z 
Grupą Koordynacyjną ds. Wyrobów 
Medycznych – zdecyduje, że jednostka 
notyfikowana nie spełnia już wymagań 
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zwraca się do niego o wprowadzenie 
koniecznych środków naprawczych, w 
tym, w razie potrzeby, zawieszenia, 
ograniczenia lub cofnięcia.

notyfikacji, informuje o tym fakcie 
notyfikujące państwo członkowskie i 
zwraca się do niego o wprowadzenie 
koniecznych środków naprawczych, w tym 
zawieszenia, ograniczenia lub cofnięcia, 
zgodnie z art. 34 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Zespół ds. oceny wspólnej i MDCG powinny skutecznie monitorować pracę jednostek 
notyfikowanych. Uczynienie MDCG odpowiedzialną za anulowanie zawieszenia jednostki
notyfikowanej zwiększy nadzór nad jednostkami notyfikowanymi.

Poprawka 229
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia wprowadzenie 
odpowiedniej koordynacji i współpracy 
między jednostkami notyfikowanymi oraz 
funkcjonowanie tej koordynacji i 
współpracy w formie grupy 
koordynacyjnej jednostek notyfikowanych, 
o której mowa w art. 39 rozporządzenia 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices].

Komisja – w porozumieniu z Grupą 
Koordynacyjną ds. Wyrobów Medycznych 
– zapewnia wprowadzenie odpowiedniej 
koordynacji i współpracy między 
jednostkami notyfikowanymi oraz 
funkcjonowanie tej koordynacji i 
współpracy w formie grupy 
koordynacyjnej jednostek notyfikowanych, 
o której mowa w art. 39 rozporządzenia 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices].

Or. en

Uzasadnienie

Grupa koordynacyjna powinna stanowić skuteczne forum dyskusji oraz powinna umożliwić 
dzielenie się doświadczeniem przez jednostki notyfikowane, jak też przez jednostki 
notyfikowane i właściwe organy.
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Poprawka 230
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia wprowadzenie 
odpowiedniej koordynacji i współpracy 
między jednostkami notyfikowanymi oraz 
funkcjonowanie tej koordynacji i 
współpracy w formie grupy 
koordynacyjnej jednostek notyfikowanych, 
o której mowa w art. 39 rozporządzenia 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices].

Komisja zapewnia wprowadzenie 
odpowiedniej koordynacji i współpracy 
między jednostkami notyfikowanymi oraz 
funkcjonowanie tej koordynacji i 
współpracy w formie grupy 
koordynacyjnej jednostek notyfikowanych, 
o której mowa w art. 39 rozporządzenia 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices]. Grupa odbywa regularnie 
posiedzenia, przynajmniej dwa razy w 
roku.

Or. en

Poprawka 231
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa odbywa posiedzenia przynajmniej 
co sześć miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa koordynacyjna powinna stanowić skuteczne forum dyskusji oraz powinna umożliwić 
prowadzenie kontroli przez Komisję i właściwe organy. W tekście należy określić 
częstotliwość posiedzeń grupy.

Poprawka 232
Rebecca Taylor
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja lub MDCG może zażądać 
uczestnictwa dowolnej jednostki 
notyfikowanej.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa koordynacyjna powinna stanowić skuteczne forum dyskusji oraz powinna umożliwić 
prowadzenie kontroli przez Komisję i właściwe organy. Należy sprecyzować, że obecność jest 
obowiązkowa, jeśli Komisja lub MDCG tego zażąda.

Poprawka 233
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit drugi c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjąć środki określające 
warunki funkcjonowania grupy 
koordynacyjnej jednostek notyfikowanych 
zgodnie z niniejszym artykułem. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 84 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa koordynacyjna powinna stanowić skuteczne forum dyskusji oraz powinna umożliwić 
dzielenie się doświadczeniem przez jednostki notyfikowane, jak też przez jednostki 
notyfikowane i właściwe organy. Warunki funkcjonowania grupy koordynacyjnej należy 
ustalić w drodze aktów wykonawczych.

Poprawka 234
Dagmar Roth-Behrendt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłaty Opłaty za działania krajowych organów

Or. en

Poprawka 235
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie, w którym 
jednostki mają siedzibę, pobiera opłaty od 
jednostek oceniających zgodność będących 
wnioskodawcami oraz od jednostek 
notyfikowanych. Opłaty te pokrywają w 
całości lub w części koszty związane z 
działaniami wykonywanymi zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem przez krajowe 
organy odpowiedzialne za jednostki 
notyfikowane.

1. Państwo członkowskie, w którym 
jednostki mają siedzibę, pobiera opłaty od 
jednostek oceniających zgodność będących 
wnioskodawcami oraz od jednostek 
notyfikowanych. Opłaty te pokrywają w 
całości lub w części koszty związane z 
działaniami wykonywanymi zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem przez krajowe 
organy odpowiedzialne za jednostki 
notyfikowane. Opłaty te powinny być
porównywalne we wszystkich państwach 
członkowskich, a ich wysokość powinna 
być podawana do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 236
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
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zgodnie z art. 85 określających strukturę i 
poziom opłat, o których mowa w ust. 1, 
uwzględniając cele związane z ochroną 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
propagowaniem innowacji i 
gospodarnością. Szczególną uwagę 
przywiązuje się do interesów jednostek 
notyfikowanych, które otrzymały certyfikat 
wydany przez krajową jednostkę 
akredytującą, o której mowa w art. 29 ust. 
2, oraz jednostek notyfikowanych 
będących małymi lub średnimi 
przedsiębiorstwami, jak określono w 
zaleceniu Komisji 2003/361/WE.

zgodnie z art. 85 określających strukturę i 
porównywalny poziom opłat, o których 
mowa w ust. 1, uwzględniając cele 
związane z ochroną zdrowia i 
bezpieczeństwa ludzi, propagowaniem 
innowacji, gospodarnością i potrzebą 
tworzenia równych warunków we 
wszystkich państwach członkowskich.
Szczególną uwagę przywiązuje się do 
interesów jednostek notyfikowanych, które 
otrzymały certyfikat wydany przez krajową 
jednostkę akredytującą, o której mowa w 
art. 29 ust. 2, oraz jednostek 
notyfikowanych będących małymi lub 
średnimi przedsiębiorstwami, jak 
określono w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE.

Or. en

Poprawka 237
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38a
Przejrzystość opłat pobieranych przez 

jednostki notyfikowane z tytułu czynności 
w ramach oceny zgodności

1. Państwa członkowskie przyjmują 
rozporządzenia dotyczące standardowych 
opłat dla jednostek notyfikowanych.
2. Opłaty są porównywalne we wszystkich 
państwach członkowskich. W przeciągu 
24 miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawia wytyczne ułatwiające 
porównywalność opłat.
3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji zestawienia standardowych opłat.
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4. Krajowy organ dopilnowuje, aby 
jednostki notyfikowane podały wykazy 
standardowych opłat z tytułu czynności w 
ramach oceny zgodności do wiadomości 
publicznej.

Or. en


