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Poprawka 146
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 5 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając dyrektywę z 2010 r. w 
sprawie zapobiegania zranieniom ostrymi 
narzędziami, która gwarantuje 
bezpieczeństwo nie tylko pacjentom, lecz 
również innym użytkownikom igieł. 

Or. en

Poprawka 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Pragnienie zapewnienia pacjentom 
łatwego dostępu do nowych wyrobów 
medycznych nigdy nie powinno być 
ważniejsze od potrzeby zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjentów.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie wadliwych silikonowych implantów 
piersi wyprodukowanych przez francuską firmę PIP (2012/2621(RSP)) oraz jako odniesienie 
do pierwszej zasady Hipokratesa, zgodnie z którą pracownicy służby zdrowia mają przede 
wszystkim obowiązek nie szkodzić.

Poprawka 148
Peter Liese
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W obszarze wyrobów medycznych 
działa wiele MŚP. Powinno się to wziąć 
pod uwagę przy regulowaniu sektora, bez 
zagrażania zdrowiu i bezpieczeństwu.

Or. en

Poprawka 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia powinien zostać wyraźnie 
odgraniczony od pozostałego unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego 
dotyczącego produktów, takich jak wyroby 
medyczne do diagnostyki in vitro, 
produkty lecznicze, kosmetyki i żywność. 
W związku z tym należy zmienić 
rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, tak aby wyłączyć 
z jego zakresu wyroby medyczne.

(7) Zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia powinien zostać wyraźnie 
odgraniczony od pozostałego unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego 
dotyczącego produktów, takich jak wyroby 
medyczne do diagnostyki in vitro, 
produkty lecznicze, kosmetyki i żywność. 
Ponieważ w niektórych przypadkach 
trudno jest wprowadzić rozróżnienie 
między wyrobami medycznymi i 
kosmetykami, produktami leczniczymi i 
spożywczymi, w każdym osobnym 
przypadku należy stosować jak 
najsurowsze przepisy.

Or. en

Poprawka 150
Milan Cabrnoch
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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; podobnie produkt nie może 
stanowić wyposażenia wyrobu 
medycznego, jeżeli nie został przez 
producenta stworzony specjalnie po to, by 
umożliwić lub wesprzeć używanie tego 
wyrobu medycznego na potrzeby jego 
przewidzianych zastosowań.

Or. en

Poprawka 151
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) uwzględniając dyrektywę (UE) nr 
2010/63 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 września 2010 r. w sprawie 
ochrony zwierząt wykorzystywanych do 
celów naukowych, zgodnie z którą 
badania na kręgowcach muszą zostać 
zastąpione, ograniczone lub 
udoskonalone.

Or. en

Uzasadnienie
Art.4 ust. 1 dyrektywy stanowi, że: państwa członkowskie zapewniają, aby w miarę 
możliwości zamiast danej procedury stosowana była zadowalająca pod względem naukowym 
metoda lub strategia badawcza nieobejmująca wykorzystywania żywych zwierząt.
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Poprawka 152
Michèle Rivasi

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 lub 
wyposażenia wyrobu medycznego. 
Ponieważ w niektórych przypadkach 
trudno jest dokonać rozróżnienia między 
wyrobami medycznymi a produktami 
kosmetycznymi, do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 
dotyczącego produktów kosmetycznych 
należy wprowadzić możliwość 
podejmowania decyzji dotyczącej statusu 
regulacyjnego produktu, obejmującej całą 
UE.

skreślony

Or. en

Poprawka 153
Nora Berra

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 lub 
wyposażenia wyrobu medycznego. 

(8) Do państw członkowskich powinna 
należeć każdorazowo decyzja, czy dany 
produkt podlega przepisom niniejszego 
rozporządzenia. W razie potrzeby, na 
przykład, jeśli dla danego produktu 
decyzje podjęte na szczeblu państw 
członkowskich różnią się, Komisja może 
zdecydować każdorazowo, czy dany 
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Ponieważ w niektórych przypadkach 
trudno jest dokonać rozróżnienia między 
wyrobami medycznymi a produktami 
kosmetycznymi, do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 
dotyczącego produktów kosmetycznych 
należy wprowadzić możliwość 
podejmowania decyzji dotyczącej statusu 
regulacyjnego produktu, obejmującej całą 
UE.

produkt mieści się w definicji wyrobu 
medycznego lub wyposażenia wyrobu 
medycznego. Ponieważ w niektórych 
przypadkach trudno jest dokonać 
rozróżnienia między wyrobami 
medycznymi a produktami 
kosmetycznymi, do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 
dotyczącego produktów kosmetycznych 
należy wprowadzić możliwość 
podejmowania decyzji dotyczącej statusu 
regulacyjnego produktu, obejmującej całą 
UE.

Or. en

Poprawka 154
Horst Schnellhardt

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 lub 
wyposażenia wyrobu medycznego. 
Ponieważ w niektórych przypadkach 
trudno jest dokonać rozróżnienia między 
wyrobami medycznymi a produktami 
kosmetycznymi, do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 
dotyczącego produktów kosmetycznych 
należy wprowadzić możliwość 
podejmowania decyzji dotyczącej statusu 
regulacyjnego produktu, obejmującej całą 
UE.

(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 lub 
wyposażenia wyrobu medycznego. 
Z myślą o pewności prawa należy określić 
jasne powody takiej decyzji oraz zasięgnąć 
opinii zainteresowanych producentów 
przy podejmowaniu decyzji. Ponieważ w 
niektórych przypadkach trudno jest 
dokonać rozróżnienia między wyrobami 
medycznymi a produktami 
kosmetycznymi, do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 
dotyczącego produktów kosmetycznych 
należy wprowadzić możliwość 
podejmowania decyzji dotyczącej statusu 
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regulacyjnego produktu, obejmującej całą 
UE.

Or. de

Poprawka 155
Thomas Ulmer

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 lub 
wyposażenia wyrobu medycznego. 
Ponieważ w niektórych przypadkach 
trudno jest dokonać rozróżnienia między 
wyrobami medycznymi a produktami 
kosmetycznymi, do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 
dotyczącego produktów kosmetycznych 
należy wprowadzić możliwość 
podejmowania decyzji dotyczącej statusu 
regulacyjnego produktu, obejmującej całą 
UE.

(8) Do państw członkowskich powinna 
należeć każdorazowo decyzja, czy dany 
produkt podlega przepisom niniejszego 
rozporządzenia. W razie potrzeby Komisja 
może zdecydować we współpracy z MDCG 
oraz z Radą, w poszczególnych 
przypadkach, czy dany produkt odpowiada 
definicji wyrobu medycznego lub 
wyposażenia wyrobu medycznego. 
Ponieważ w niektórych przypadkach 
trudno jest dokonać rozróżnienia między 
wyrobami medycznymi a produktami 
kosmetycznymi, do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 
dotyczącego produktów kosmetycznych 
należy wprowadzić możliwość 
podejmowania decyzji dotyczącej statusu 
regulacyjnego produktu, obejmującej całą 
UE.

Or. de

Uzasadnienie

Decyzja o przyporządkowaniu danego produktu do określonej kategorii nie może należeć 
tylko do Komisji. W razie problemów konieczne są dogłębne konsultacje.

Poprawka 156
Marina Yannakoudakis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Nieobjęte uregulowaniami wyroby 
nieinwazyjne, takie jak soczewki 
kontaktowe niekorekcyjne używane do 
celów kosmetycznych, niewłaściwie 
wyprodukowane lub stosowane mogą 
spowodować problemy zdrowotne, jak 
bakteryjne zapalenie rogówki. Należy 
wprowadzić właściwe normy 
bezpieczeństwa, aby chronić 
bezpieczeństwo konsumentów, którzy 
decydują o stosowaniu tych produktów. 

Or. en

Poprawka 157
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Produkty stosowane podczas 
pobierania krwi i terapii krwią powinny 
spełniać wymogi dyrektywy 2002/98/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 stycznia 2003 r. ustanawiającej normy 
jakości i bezpiecznego pobierania, 
testowania, przetwarzania, 
przechowywania i dystrybucji krwi 
ludzkiej i składników krwi oraz 
zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Wyroby medyczne, które zostały dopuszczone i są stosowane w tej dziedzinie, podlegają 
sześciu innym aktom prawnym UE. Określone w nich wymogi są często wyższe niż w 
niniejszym rozporządzeniu. Nie wolno obniżać tych standardów.
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Poprawka 158
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Lepiej uregulowana powinna być 
kwestia reklamowania chirurgii 
plastycznej, tak aby dopilnować, by 
pacjenci byli w pełni świadomi ryzyka i 
korzyści. Państwa członkowskie powinny 
w szczególności rozważyć wprowadzenie 
zakazu reklamowania implantów 
kosmetycznych, tak jak zrobiły to już 
Francja i Belgia.

Or. en

Uzasadnienie

Reklamowanie chirurgii plastycznej, np. implantów piersi, wiąże się z ryzykiem 
trywializowania takich operacji. Niektóre państwa członkowskie zabroniły reklamowania 
chirurgii plastycznej. W Unii Europejskiej obowiązuje też zakaz reklamowania leków 
wydawanych na receptę.

Poprawka 159
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Nie ma naukowej pewności co do 
zagrożeń i korzyści ze strony 
nanomateriałów stosowanych w wyrobach 
medycznych. W celu zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia, 
swobodnego przepływu towarów i 
pewności prawa dla przedsiębiorców 
konieczne jest opracowanie spójnej 
definicji nanomateriałów w oparciu o 

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

zalecenie Komisji 2011/696/UE z dnia 18 
października 2011 r. dotyczące definicji 
nanomateriału, przy zachowaniu 
elastyczności niezbędnej do dostosowania 
tej definicji do postępu naukowego i 
technicznego oraz wynikających z tego 
zmian regulacji na poziomie unijnym i 
międzynarodowym. Podczas projektowania 
i produkcji wyrobów medycznych 
producenci powinni zachować szczególną 
ostrożność przy stosowaniu nanocząstek, 
które celowo mają się przedostać do 
organizmu ludzkiego, a wyroby te powinny 
podlegać jak najbardziej rygorystycznej 
procedurze oceny zgodności.

Or. en

Poprawka 160
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Nie ma naukowej pewności co do 
zagrożeń i korzyści ze strony 
nanomateriałów stosowanych w wyrobach 
medycznych. W celu zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia, 
swobodnego przepływu towarów i 
pewności prawa dla przedsiębiorców 
konieczne jest opracowanie spójnej 
definicji nanomateriałów w oparciu o 
zalecenie Komisji 2011/696/UE z dnia 18 
października 2011 r. dotyczące definicji 
nanomateriału, przy zachowaniu 
elastyczności niezbędnej do dostosowania 
tej definicji do postępu naukowego i 
technicznego oraz wynikających z tego 
zmian regulacji na poziomie unijnym i 
międzynarodowym. Podczas projektowania 
i produkcji wyrobów medycznych 
producenci powinni zachować szczególną 
ostrożność przy stosowaniu nanocząstek, 

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

które mogą się przedostać do organizmu 
ludzkiego, a wyroby te powinny podlegać 
jak najbardziej rygorystycznej procedurze 
oceny zgodności i jednakowym normom.

Or. sl

Poprawka 161
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Nie ma naukowej pewności co do 
zagrożeń i korzyści ze strony 
nanomateriałów stosowanych w wyrobach 
medycznych. W celu zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia, 
swobodnego przepływu towarów i 
pewności prawa dla przedsiębiorców 
konieczne jest opracowanie spójnej 
definicji nanomateriałów w oparciu o 
zalecenie Komisji 2011/696/UE z dnia 18 
października 2011 r. dotyczące definicji 
nanomateriału, przy zachowaniu 
elastyczności niezbędnej do dostosowania 
tej definicji do postępu naukowego i 
technicznego oraz wynikających z tego 
zmian regulacji na poziomie unijnym i 
międzynarodowym. Jeżeli producenci 
stosują nanocząstki, których przedostanie 
się do organizmu ludzkiego jest wyraźnie 
zamierzone, powinni podczas
projektowania, produkcji i procedury 
zgodności odnośnych wyrobów 
medycznych uwzględnić dodatkowe 
podstawowe wymogi dotyczące 
stosowanego nanomateriału oraz jego 
użycia w odpowiedniej grupie wyrobów, a 
także zachować szczególną ostrożność; 
ponadto wyroby te powinny podlegać jak 
najbardziej rygorystycznej procedurze 
oceny zgodności.
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Or. de

Uzasadnienie

Wiele wyrobów medycznych zawiera nanomateriały, ale nie stwarza żadnego zagrożenia dla 
pacjentów. Przy klasyfikacji wyrobów medycznych zwierających nanomateriały należy więc 
uwzględnić ich zamierzone działanie.

Poprawka 162
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Wyroby medyczne stosowane przy 
oddawaniu substancji ludzkiego 
pochodzenia oraz ich wykorzystaniu w 
leczeniu muszą spełniać wymogi zawarte 
w przepisach Unii Europejskiej 
dotyczących ochrony zdrowia publicznego 
gwarantujących minimalne normy jakości 
i bezpieczeństwa, w tym z dyrektywy 
2002/98/WE ustanawiającej normy 
jakości i bezpiecznego pobierania, 
testowania, przetwarzania, 
przechowywania i dystrybucji krwi 
ludzkiej i składników krwi oraz dyrektyw 
dodatkowych;

Or. en

Uzasadnienie

Wyroby medyczne wykorzystywane przy pobieraniu, przechowywaniu, testowaniu i 
przetwarzaniu krwi, jak te wykorzystane do aferezy, muszą być zgodne z sześcioma 
dodatkowymi aktami UE dotyczącymi ochrony zdrowia publicznego. Obowiązujące przepisy 
gwarantują, że krew i składniki krwi pobierane przez te wyroby zachowują wysoką jakość, 
podobnie jak same wyroby, które podlegają najostrzejszym normom bezpieczeństwa pacjenta 
i kontrolom.

Poprawka 163
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) W przypadku wyrobów, które 
składają się z więcej niż jednego elementu 
przeznaczonego do implantacji, takich jak 
implanty biodrowe, należy zapewnić 
kompatybilność elementów pochodzących 
od różnych producentów, aby zapobiec 
konieczności wymiany funkcjonalnego 
elementu wyrobu, a tym samym oszczędzić
pacjentom zbędnego ryzyka i niewygody.  
Komisja powinna zbadać potrzebę 
wprowadzenia dalszych środków w celu 
zadbania, aby równoważne części 
implantów biodrowych pochodzące od 
różnych wytwórców były kompatybilne, 
zważywszy, że operacje bioder są 
najczęściej przeprowadzane u osób 
starszych, dla których operacje wiążą się z 
wyższym ryzykiem zdrowotnym.

Or. en

Poprawka 164
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Należy jasno określić ogólne 
obowiązki różnych podmiotów 
gospodarczych, w tym importerów i 
dystrybutorów, zgodnie z nowymi ramami 
prawnymi dotyczącymi wprowadzania 
produktów do obrotu, bez uszczerbku dla 
szczegółowych obowiązków określonych 
w różnych częściach niniejszego 
rozporządzenia, w celu lepszego 
zrozumienia wymogów prawnych, a co za 
tym idzie, większej zgodności regulacyjnej 
ze strony poszczególnych podmiotów 

(24) Należy jasno określić ogólne 
obowiązki różnych podmiotów 
gospodarczych, w tym importerów i 
dystrybutorów, zgodnie z nowymi ramami 
prawnymi dotyczącymi wprowadzania 
produktów do obrotu, bez uszczerbku dla 
szczegółowych obowiązków określonych 
w różnych częściach niniejszego 
rozporządzenia, w celu lepszego 
zrozumienia wymogów prawnych, a co za 
tym idzie, większej zgodności regulacyjnej 
ze strony poszczególnych podmiotów 
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gospodarczych. gospodarczych. Należy stworzyć warunki 
umożliwiające małym i średnim 
przedsiębiorstwom inteligentną 
specjalizację w celu uzyskania 
łatwiejszego dostępu do tego rynku.

Or. sl

Poprawka 165
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) W celu dopilnowania, by ryzyko 
poniesienia szkody oraz ryzyko 
niewypłacalności producenta nie były
przeniesione na pacjentów, którym wyroby 
medyczne wyrządziły szkody oraz by 
płatnicy nie ponosili odpowiedzialności za 
uiszczenie opłat za leczenie, zobowiązuje 
się producentów do wykupienia 
ubezpieczenia od odpowiedzialności za 
szkody opiewającego na minimalną 
odpowiednią wysokość.

Or. en

Poprawka 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) W celu dopilnowania, by ryzyko 
poniesienia szkody oraz ryzyko 
niewypłacalności producenta nie były 
przeniesione na pacjentów, którym wyroby 
medyczne wyrządziły szkody, zobowiązuje 
się producentów do wykupienia 
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ubezpieczenia od odpowiedzialności za 
szkody opiewającego na odpowiednią 
wysokość.

Or. en

Poprawka 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) 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 168
Pat the Cope Gallagher

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Osoba wykwalifikowana musi 
spełniać posiadać minimalny poziom 
kwalifikacji, spełniać wymogi związane z 
wykształceniem, doświadczeniem oraz 
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zarejestrowanym tytułem zawodowym. 
Jednym z przykładów takiej rejestracji 
zawodowej mogłoby być spełnienie przez 
wykwalifikowana osobę, w szczególności 
przez inżynierów, wymogów niezbędnych 
do uzyskania tytułu Eur Ing –
powszechnie uznawanego na terytorium 
Unii Europejskiej świadectwa 
zarejestrowanych inżynierskich 
kwalifikacji zawodowych.

Or. en

Poprawka 169
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Z ustaleń Komitetu Naukowego ds. 
Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych 
Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) 
powołanego decyzją Komisji 
2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w 
sprawie utworzenia struktury doradczej 
komitetów naukowych i ekspertów w 
dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, 
zdrowia publicznego i środowiska oraz 
uchylającą decyzję 2004/210/WE, 
zawartych w opinii naukowej z dnia 15 
kwietnia 2010 r. na temat bezpieczeństwa 
poddanych regeneracji wyrobów 
medycznych jednorazowego użytku, oraz z 
ustaleń Komisji opublikowanych w 
sprawozdaniu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w 
sprawie regeneracji wyrobów medycznych 
w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 12a 
dyrektywy 93/42/EWG wynika, że 
potrzebne jest uregulowanie kwestii 
regeneracji wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku, aby zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, umożliwiając 
jednocześnie dalszy rozwój tych praktyk na 

(31) Z ustaleń Komitetu Naukowego ds. 
Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych 
Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) 
powołanego decyzją Komisji 
2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w 
sprawie utworzenia struktury doradczej 
komitetów naukowych i ekspertów w 
dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, 
zdrowia publicznego i środowiska oraz 
uchylającą decyzję 2004/210/WE, 
zawartych w opinii naukowej z dnia 15 
kwietnia 2010 r. na temat bezpieczeństwa 
poddanych regeneracji wyrobów 
medycznych jednorazowego użytku, oraz z 
ustaleń Komisji opublikowanych w 
sprawozdaniu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w 
sprawie regeneracji wyrobów medycznych 
w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 12a 
dyrektywy 93/42/EWG wynika, że 
potrzebne jest uregulowanie kwestii 
regeneracji wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku, aby zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, umożliwiając 
jednocześnie dalszy rozwój tych praktyk na 
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jasno określonych warunkach. Regeneracja 
wyrobu medycznego jednorazowego 
użytku powoduje zmianę jego 
przewidzianego zastosowania, dlatego 
podmiot przeprowadzający taką 
regenerację powinien zostać uznany za 
producenta wyrobu poddanego regeneracji.

jasno określonych warunkach. Regeneracja 
wyrobu medycznego jednorazowego 
użytku powoduje zmianę jego 
przewidzianego zastosowania, dlatego 
podmiot przeprowadzający taką 
regenerację powinien zostać uznany za 
producenta wyrobu poddanego regeneracji. 
Regeneracja wyrobów jednorazowego 
użytku do implantacji oraz chirurgicznych 
wyrobów inwazyjnych jednorazowego 
użytku jest zabroniona.

Or. fr

Poprawka 170
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Z ustaleń Komitetu Naukowego ds. 
Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych 
Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) 
powołanego decyzją Komisji 2008/721/WE 
z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie 
utworzenia struktury doradczej komitetów 
naukowych i ekspertów w dziedzinie 
bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia 
publicznego i środowiska oraz uchylającą 
decyzję 2004/210/WE, zawartych w opinii 
naukowej z dnia 15 kwietnia 2010 r. na 
temat bezpieczeństwa poddanych 
regeneracji wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku, oraz z ustaleń 
Komisji opublikowanych w sprawozdaniu 
z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie 
regeneracji wyrobów medycznych w Unii 
Europejskiej, zgodnie z art. 12a dyrektywy 
93/42/EWG wynika, że potrzebne jest 
uregulowanie kwestii regeneracji 
wyrobów medycznych jednorazowego 
użytku, aby zapewnić wysoki poziom 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 
umożliwiając jednocześnie dalszy rozwój 

(31) Aby zachować zgodność z hierarchią 
zarządzania odpadami ustanowioną w 
dyrektywie 2008/98/WE, wszystkie wyroby 
co do zasady powinny nadawać się do 
ponownego użycia, a uzasadnienie 
wszelkich odstępstw od tej zasady w 
oparciu o wystarczające dowody naukowe 
związane z bezpieczeństwem pacjenta lub 
innego użytkownika powinno być 
obowiązkiem producenta.
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tych praktyk na jasno określonych 
warunkach. Regeneracja wyrobu 
medycznego jednorazowego użytku 
powoduje zmianę jego przewidzianego 
zastosowania, dlatego podmiot 
przeprowadzający taką regenerację 
powinien zostać uznany za producenta 
wyrobu poddanego regeneracji.

Or. en

Uzasadnienie

Wyroby medyczne jednorazowego użytku przyczyniają się do powstawania olbrzymich ilości 
toksycznych odpadów. Pieniężne i ekologiczne koszty zarządzania tymi odpadami są dodane 
do kosztów produkcji, zezwolenia na użycie tych wyrobów, dostępu do nich, co jest sprzeczne 
z zasadami zrównoważonego systemu opieki zdrowotnej.

Poprawka 171
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Z ustaleń Komitetu Naukowego ds. 
Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych 
Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) 
powołanego decyzją Komisji 
2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w 
sprawie utworzenia struktury doradczej 
komitetów naukowych i ekspertów w 
dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, 
zdrowia publicznego i środowiska oraz 
uchylającą decyzję 2004/210/WE, 
zawartych w opinii naukowej z dnia 15 
kwietnia 2010 r. na temat bezpieczeństwa 
poddanych regeneracji wyrobów 
medycznych jednorazowego użytku, oraz z 
ustaleń Komisji opublikowanych w 
sprawozdaniu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w 
sprawie regeneracji wyrobów medycznych 
w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 12a 
dyrektywy 93/42/EWG wynika, że 
potrzebne jest uregulowanie kwestii 

(31) Z ustaleń Komitetu Naukowego ds. 
Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych 
Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) 
powołanego decyzją Komisji 
2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w 
sprawie utworzenia struktury doradczej 
komitetów naukowych i ekspertów w 
dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, 
zdrowia publicznego i środowiska oraz 
uchylającą decyzję 2004/210/WE, 
zawartych w opinii naukowej z dnia 15 
kwietnia 2010 r. na temat bezpieczeństwa 
poddanych regeneracji wyrobów 
medycznych jednorazowego użytku, oraz z 
ustaleń Komisji opublikowanych w 
sprawozdaniu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w 
sprawie regeneracji wyrobów medycznych 
w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 12a 
dyrektywy 93/42/EWG wynika, że 
potrzebne jest uregulowanie kwestii 
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regeneracji wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku, aby zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, umożliwiając 
jednocześnie dalszy rozwój tych praktyk na 
jasno określonych warunkach. Regeneracja 
wyrobu medycznego jednorazowego 
użytku powoduje zmianę jego 
przewidzianego zastosowania, dlatego 
podmiot przeprowadzający taką 
regenerację powinien zostać uznany za 
producenta wyrobu poddanego regeneracji.

regeneracji wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku, aby zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, umożliwiając 
jednocześnie dalszy rozwój tych praktyk na 
jasno określonych warunkach. Regeneracja 
wyrobu medycznego jednorazowego 
użytku powoduje zmianę jego 
przewidzianego zastosowania, dlatego 
podmiot przeprowadzający taką 
regenerację powinien zostać uznany za 
producenta wyrobu poddanego regeneracji.
Wyroby medyczne jednorazowego użytku, 
o których z góry wiadomo, że stwarzają 
zagrożenie dla zdrowia, nie są poddawane 
regeneracji. Sporządza się listę wyrobów 
stwarzających takie zagrożenie.

Or. cs

Poprawka 172
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Z ustaleń Komitetu Naukowego ds. 
Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych 
Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) 
powołanego decyzją Komisji 
2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w 
sprawie utworzenia struktury doradczej 
komitetów naukowych i ekspertów w 
dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, 
zdrowia publicznego i środowiska oraz 
uchylającą decyzję 2004/210/WE, 
zawartych w opinii naukowej z dnia 15 
kwietnia 2010 r. na temat bezpieczeństwa 
poddanych regeneracji wyrobów 
medycznych jednorazowego użytku, oraz z 
ustaleń Komisji opublikowanych w 
sprawozdaniu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w 
sprawie regeneracji wyrobów medycznych 
w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 12a 

(31) Z ustaleń Komitetu Naukowego ds. 
Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych 
Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) 
powołanego decyzją Komisji 
2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w 
sprawie utworzenia struktury doradczej 
komitetów naukowych i ekspertów w 
dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, 
zdrowia publicznego i środowiska oraz 
uchylającą decyzję 2004/210/WE, 
zawartych w opinii naukowej z dnia 15 
kwietnia 2010 r. na temat bezpieczeństwa 
poddanych regeneracji wyrobów 
medycznych jednorazowego użytku, oraz z 
ustaleń Komisji opublikowanych w 
sprawozdaniu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w 
sprawie regeneracji wyrobów medycznych 
w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 12a 
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dyrektywy 93/42/EWG wynika, że 
potrzebne jest uregulowanie kwestii 
regeneracji wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku, aby zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, umożliwiając 
jednocześnie dalszy rozwój tych praktyk na 
jasno określonych warunkach. Regeneracja 
wyrobu medycznego jednorazowego 
użytku powoduje zmianę jego 
przewidzianego zastosowania, dlatego 
podmiot przeprowadzający taką 
regenerację powinien zostać uznany za 
producenta wyrobu poddanego regeneracji.

dyrektywy 93/42/EWG wynika, że 
potrzebne jest uregulowanie kwestii 
regeneracji wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku, aby zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, umożliwiając 
jednocześnie dalszy rozwój tych praktyk na 
jasno określonych warunkach. Regeneracja 
wyrobu medycznego jednorazowego 
użytku powoduje zmianę jego 
przewidzianego zastosowania, dlatego 
podmiot przeprowadzający taką 
regenerację powinien zostać uznany za 
producenta wyrobu poddanego regeneracji. 
Dla większej jasności regeneracji powinno 
się poddawać jedynie „wyroby 
przewidziane do jednorazowego użytku”, a 
nie „wyroby jednorazowego użytku”. 
Dlatego też w niniejszym rozporządzeniu 
terminy „wyrób wielokrotnego użytku”, 
„wyrób przewidziany do jednorazowego 
użytku” oraz „wyrób jednorazowego 
użytku” w odniesieniu do regeneracji 
powinny zostać zdefiniowane i powinny 
być rozróżniane.

Or. en

Poprawka 173
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Ze względu na wysoce złożony 
charakter wyrobów jednorazowego użytku 
oraz ich regeneracji w UE, należy przede 
wszystkim rozważyć potencjalny wpływ 
jakiejkolwiek znaczącej zmiany polityki na 
bezpieczeństwo pacjentów, lekarzy i 
innych zainteresowanych stron. Z tego 
względu na wstępie należy przeprowadzić 
odpowiedzialną i przejrzystą ocenę 
oddziaływania, która uwzględnia 
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ekonomiczne, społeczne (w tym dotyczące 
służby zdrowia) i środowiskowe skutki 
działań politycznych lub ich braku. Jeżeli 
ocean oddziaływania okaże się 
wykonalna, jej wyniki powinny zostać 
ujęte w sprawozdaniu skierowanym do 
wszystkich zainteresowanych stron.

Or. en

Uzasadnienie

The ENVI lead Rapporteur based on my understanding wishes to propose that devices are all 
labelled as reusable and that by derogation manufactures of class I, IIa  IIb devices still have 
the possibility to label them as single use if they provide justification based on sufficient 
scientific evidence. The shadow Rapporteur takes the view that due to the number and varying 
nature of how medical devices are used and by whom, it is entirely feasible that such scientific 
evidence may not always be sufficient or readily available. Therefore as patients, clinicians, 
manufacturers and reprocessors are subject to potentially significant legislative changes it is 
recommended that an impact assessment first be conducted that studies and analyses the 
advantages and disadvantages that could result to public safety.

Poprawka 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 175
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(32) Pacjenci, którym wszczepia się wyrób, 
powinni otrzymywać niezbędne informacje 
na jego temat, umożliwiające identyfikację 
wyrobu i obejmujące informacje o 
głównych cechach wyrobu, potencjalnych 
skutkach ubocznych, ostrzeżenie o 
potencjalnym ryzyku dla zdrowia, 
informacje o środkach następczej opieki 
pooperacyjnej oraz wszelkie konieczne 
ostrzeżenia lub środki ostrożności, które 
należy przedsięwziąć, np. informacje, czy 
wyrób jest kompatybilny z niektórymi 
wyrobami diagnostycznymi lub 
urządzeniami do prześwietlania osób 
stosowanymi podczas kontroli 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 176
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Zasadniczo wyroby medyczne 
powinny nosić oznakowanie CE 
wskazujące na ich zgodność z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, tak by mogły 
być swobodnie przemieszczanie w Unii i 
wprowadzane do używania zgodnie z 
przewidzianym zastosowaniem. Państwa 
członkowskie nie powinny tworzyć 
przeszkód dla wprowadzania ich do obrotu 
lub do używania ze względu na wymogi
określone w niniejszym rozporządzeniu.

(33) Zasadniczo wyroby medyczne 
powinny nosić oznakowanie CE 
wskazujące na ich zgodność z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, tak by mogły 
być swobodnie przemieszczanie w Unii i 
wprowadzane do używania zgodnie z 
przewidzianym zastosowaniem. Państwa 
członkowskie nie powinny tworzyć 
przeszkód dla wprowadzania ich do obrotu 
lub do używania ze względu na wymogi 
określone w niniejszym rozporządzeniu. 
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W przypadku kwestii, które nie zostały 
poruszone w niniejszym rozporządzeniu, 
należy jednak zezwolić państwom 
członkowskim na podjęcie decyzji 
w sprawie ograniczenia możliwości 
korzystania z wyrobu medycznego 
określonego typu.

Or. en

Poprawka 177
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Możliwość identyfikacji wyrobów 
medycznych za pomocą systemu 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów, powstałego w 
oparciu o międzynarodowe wytyczne, 
powinna znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo wyrobów medycznych 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.

(34) Możliwość identyfikacji wyrobów 
medycznych za pomocą systemu 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów, powstałego w 
oparciu o międzynarodowe wytyczne, 
powinna znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo wyrobów medycznych 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 i być 
zgodne z postanowieniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie 
2011/62/UE.

Or. fr
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Poprawka 178
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Możliwość identyfikacji wyrobów 
medycznych za pomocą systemu 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów, powstałego w 
oparciu o międzynarodowe wytyczne, 
powinna znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo wyrobów medycznych 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.

(34) Możliwość identyfikacji wyrobów 
medycznych za pomocą systemu 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów, powstałego w 
oparciu o międzynarodowe wytyczne, 
powinna znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo wyrobów medycznych 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 zapasami przez szpitale i 
farmaceutów, a także powinno być 
kompatybilne z innymi systemami 
potwierdzania autentyczności, które już 
funkcjonują w tym środowisku.

Or. fr

Uzasadnienie

W następstwie przyjęcia dyrektywy w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych powinien 
zostać ustanowiony system elektronicznego uwierzytelniania leków. Istotne jest, by systemy 
tworzone dla wyrobów medycznych i produktów leczniczych były kompatybilne, aby uniknąć 
dużego obciążenia dla pracowników łańcucha zaopatrzenia, którzy pracują z dwoma 
rodzajami produktów.

Poprawka 179
Peter Liese
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Możliwość identyfikacji wyrobów 
medycznych za pomocą systemu 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów, powstałego w 
oparciu o międzynarodowe wytyczne, 
powinna znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo wyrobów medycznych 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.

(34) Możliwość identyfikacji wyrobów 
medycznych za pomocą systemu 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów, powstałego w 
oparciu o międzynarodowe wytyczne, 
powinna znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo wyrobów medycznych 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

Uzasadnienie

Prawdopodobnie w następstwie dyrektywy w sprawie sfałszowanych leków zostanie 
wprowadzony elektroniczny system poświadczania autentyczności leków. Ważne, aby systemy 
dla wyrobów medycznych 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 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) 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.

(35) Przejrzystość i jasne nieposiadające 
charakteru promocyjnego informacje 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.

Or. en

Poprawka 181
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) 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.

(35) Przejrzystość i zrozumiałe, rzetelne, 
obiektywne, łatwo dostępne i 
nieposiadające charakteru promocyjnego 
informacje 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.

Or. en

Poprawka 182
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37



PE510.741v01-00 28/98 AM\935943PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) 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 klinicznych wyrobów 
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.

(37) 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 klinicznych wyrobów 
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.

Poprawka 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) 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 klinicznych wyrobów 
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.

(37) Systemy elektroniczne bazy Eudamed 
powinny umożliwić dokładne 
informowanie ogółu społeczeństwa 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 kluczowe informacje dotyczące 
wyrobów medycznych mogących stanowić 
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego. Dane powinny być dostępne 
na żądanie zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1049/2001. System elektroniczny 
dotyczący badań klinicznych wyrobów 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji.
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Poprawka 184
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. sl

Poprawka 185
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(39) W odniesieniu do wyrobów 
medycznych wysokiego ryzyka producenci 
powinni sporządzić sprawozdanie 
dotyczące aspektów bezpieczeństwa i 
działania wyrobu oraz wyników oceny 
klinicznej. Podsumowanie tego 
sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa 
i działania wyrobu powinno być 
publicznie dostępne.

Or. en

Poprawka 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(39) W odniesieniu do wyrobów 
medycznych wysokiego ryzyka producenci 
powinni przedstawić, odpowiednio, 
krajowemu organowi lub Agencji, 
włączonym w procedurę dotyczącą 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
pełne sprawozdanie na temat 
bezpieczeństwa i klinicznego działania 
danego wyrobu. Pełne sprawozdanie i 
jego podsumowanie powinny być dostępne 
dla ogółu społeczeństwa za pośrednictwem 
Eudamed.

Or. en

Poprawka 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) W przypadku wyrobów inwazyjnych 
z funkcją diagnostyczną lub pomiarową, 
państwa członkowskie powinny 
przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki, 
aby zapobiec ryzyku infekcji i zakażenia 
bakteryjnego wśród pacjentów. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
wyeliminować zidentyfikowane lub 
przewidywalne ryzyko dla bezpieczeństwa 
pacjentów, nalegając między innymi na 
jak najwyższy poziom i jak najlepsze 
wytyczne dotyczące odkażania oraz 
zagwarantować ich wprowadzenie do 
praktyki przez użytkowników służby 
zdrowia. Zgodnie z postanowieniami art. 
74 niniejszego rozporządzenia Komisja 
dopilnowuje adekwatności tych środków 
ochrony zdrowia.

Or. xm
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Uzasadnienie

Ostatnie oceny kliniczne wskazują na znaczne ryzyko przenoszenia z pacjenta na pacjenta 
czynników chorobotwórczych przenoszących choroby należące do grupy IST (HPV, 
opryszczka, zapalenie wątroby itp.) Rozbieżności między praktyką a wytycznymi dotyczącymi 
bezpieczeństwa pacjentów w przypadku tych wyrobów prowadziły do zakażenia pacjentów, a 
czasami nawet ich śmierci.

Poprawka 188
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) W odniesieniu do wyrobów 
medycznych wysokiego ryzyka władze 
powinny być informowane na wczesnym 
etapie o wyrobach podlegających ocenie 
zgodności. Należy im także przyznać 
prawo do zbadania oceny wstępnej 
przeprowadzonej przez jednostki 
notyfikowane, w szczególności dotyczącej 
nowych wyrobów, a także wyrobów, 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 wysokiego 
ryzyka przed złożeniem wniosku do 
jednostki notyfikowanej.

(42) W odniesieniu do innowacyjnych
wyrobów medycznych wysokiego ryzyka
właściwe władze powinny być 
informowane na wczesnym etapie o 
wyrobach podlegających ocenie zgodności.
Jeżeli nie istnieją wspólne specyfikacje 
techniczne lub wskazówki do 
przeprowadzania oceny klinicznej, należy 
im także przyznać prawo do oceny danych 
klinicznych i przeprowadzenia naukowej 
oceny, w szczególności dotyczącej nowych 
wyrobów, a także wyrobów, 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 wysokiego 
ryzyka przed złożeniem wniosku do 
jednostki notyfikowanej.
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Or. en

Poprawka 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) W odniesieniu do wyrobów 
medycznych wysokiego ryzyka władze 
powinny być informowane na wczesnym 
etapie o wyrobach podlegających ocenie 
zgodności. Należy im także przyznać 
prawo do zbadania oceny wstępnej 
przeprowadzonej przez jednostki 
notyfikowane, w szczególności dotyczącej 
nowych wyrobów, a także wyrobów, 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 wysokiego 
ryzyka przed złożeniem wniosku do 
jednostki notyfikowanej.

(42) W odniesieniu do wyrobów 
medycznych wysokiego ryzyka właściwe
władze powinny być informowane na 
wczesnym etapie o wyrobach 
podlegających ocenie zgodności. Należy 
im także przyznać prawo do zbadania 
oceny wstępnej przeprowadzonej przez 
jednostki notyfikowane, w szczególności 
dotyczącej nowych wyrobów, a także 
wyrobów, 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 wysokiego ryzyka przed 
złożeniem wniosku do jednostki 
notyfikowanej.

Or. en

Poprawka 190
Nora Berra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Producent wyrobów o wysokim 
ryzyku, który zainteresowany jest oceną 
naukową, powinien uzyskać porady 
dotyczące odpowiedniej oceny zgodności 
jego urządzeń, w szczególności pod 
względem danych klinicznych 
wymaganych do przeprowadzenia oceny 
klinicznej. Porad naukowych mogłaby 
udzielać Naukowa Rada Doradcza lub 
laboratorium referencyjne UE. Porady te 
mogłyby być również publikowane w 
ogólnodostępnej bazie danych.

Or. en

Poprawka 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42 a) Procedura oceny zgodności nie 
powinna mieć zastosowania w odniesieniu 
do każdego rodzaju wyrobów. W 
odniesieniu do następujących wyrobów 
powinno się wprowadzić sprawnie 
przebiegającą zcentralizowaną procedurę 
dopuszczenia do obrotu:
- wyrobów do implantacji i aktywnych 
wyrobów terapeutycznych przeznaczonych 
do użytku w bezpośrednim kontakcie z 
sercem, centralnym układem krążenia, 
ośrodkowym układem nerwowym;
- wyrobów do implantacji na poziomie 
kręgosłupa oraz stawów biodrowych, 
barkowych i kolanowych, z wyjątkiem 
instrumentów i akcesoriów osteosyntezy;
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- wyrobów do implantacji i wyrobów 
inwazyjnych do celów medycyny 
estetycznej.
W odniesieniu do wszystkich innych 
wyrobów klasy IIb i klasy III powinno się 
wprowadzić sprawnie przebiegającą 
zdecentralizowaną procedurę 
dopuszczenia do obrotu.

Or. xm

Uzasadnienie

Sukces regulacyjny i marketingowy w UE jest często koniecznym warunkiem wejścia produktu 
na rynek amerykański. Obecny system przeprowadzania oceny zgodności stanowi zachętę dla 
amerykańskiego urzędu ds. żywności i leków (FDA) do wykorzystania rynku UE jako badania 
klinicznego na dużą skalę, a obywateli UE jako darmowych królików doświadczalnych.
Konkurencyjność pracowników oraz ubezpieczeń zdrowotnych UE na tym cierpi. Potencjalne 
zdarzenia niepożądane mają negatywny wpływ na globalną produkcyjność i konkurencyjność 
UE. 

Poprawka 192
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Co do zasady procedura oceny 
zgodności dla wyrobów klasy I powinna 
być przeprowadzana na wyłączną 
odpowiedzialność producentów z uwagi na 
niski poziom narażenia związanego z tymi 
produktami. W przypadku wyrobów klasy 
IIa, IIb i III obowiązkowy powinien być 
odpowiedni stopień zaangażowania 
jednostki notyfikowanej; w przypadku 
wyrobów klasy III − przed 
wprowadzeniem do obrotu wymagane jest 
wyraźne zatwierdzenie projektu i 
produkcji.

(44) Co do zasady procedura oceny 
zgodności dla wyrobów klasy I powinna 
być przeprowadzana na wyłączną 
odpowiedzialność producentów z uwagi na 
niski poziom narażenia związanego z tymi 
produktami. W przypadku wyrobów klasy 
IIa, IIb i III obowiązkowy powinien być 
odpowiedni stopień zaangażowania 
jednostki notyfikowanej; w przypadku 
wyrobów klasy III − przed 
wprowadzeniem do obrotu wymagane jest 
wyraźne zatwierdzenie projektu i 
produkcji. W przypadku gdy klasyfikacje 
wyrobów są bardziej rygorystyczne, należy 
zezwolić na odpowiedni okres przejściowy.
Szczególnie w przypadku wyrobów, które 
są na rynku od dziesięcioleci, a ponadto 
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są wiarygodne i bez usterek, należy 
zmniejszyć niepotrzebne dodatkowe 
wymogi dotyczące testowania. Bardziej 
wskazane byłoby przeznaczenie tych
zasobów na innowacje.

Or. fi

Poprawka 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Co do zasady procedura oceny 
zgodności dla wyrobów klasy I powinna 
być przeprowadzana na wyłączną 
odpowiedzialność producentów z uwagi na 
niski poziom narażenia związanego z tymi 
produktami. W przypadku wyrobów klasy 
IIa, IIb i III obowiązkowy powinien być
odpowiedni stopień zaangażowania 
jednostki notyfikowanej; w przypadku 
wyrobów klasy III − przed 
wprowadzeniem do obrotu wymagane jest 
wyraźne zatwierdzenie projektu i 
produkcji.

(44) Co do zasady procedura oceny 
zgodności dla wyrobów klasy I powinna 
być przeprowadzana na wyłączną 
odpowiedzialność producentów z uwagi na 
niski poziom narażenia związanego z tymi 
produktami. W przypadku wyrobów klasy 
IIa, IIb i III obowiązkowy jest odpowiedni 
stopień zaangażowania jednostki 
notyfikowanej; w przypadku wyrobów 
klasy III − przed wprowadzeniem do 
obrotu wymagane jest wyraźne 
zatwierdzenie projektu i produkcji.

Or. en

Poprawka 194
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Co do zasady procedura oceny 
zgodności dla wyrobów klasy I powinna
być przeprowadzana na wyłączną 
odpowiedzialność producentów z uwagi na 

(44) Co do zasady procedura oceny 
zgodności dla wyrobów klasy I powinna 
być przeprowadzana na wyłączną 
odpowiedzialność producentów z uwagi na 
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niski poziom narażenia związanego z tymi 
produktami. W przypadku wyrobów klasy 
IIa, IIb i III obowiązkowy powinien być 
odpowiedni stopień zaangażowania 
jednostki notyfikowanej; w przypadku 
wyrobów klasy III − przed 
wprowadzeniem do obrotu wymagane jest 
wyraźne zatwierdzenie projektu i 
produkcji.

niski poziom narażenia związanego z tymi 
produktami. W przypadku wyrobów klasy 
IIa, IIb i III obowiązkowa powinna być 
szczegółowa kontrola prowadzona przez 
jednostkę notyfikowaną; w przypadku 
wyrobów klasy III − przed 
wprowadzeniem do obrotu wymagane jest 
wyraźne zatwierdzenie projektu i 
produkcji.

Or. fr

Poprawka 195
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Procedury oceny zgodności powinny 
zostać uproszczone i usprawnione. 
Jednocześnie należy jasno określić wymogi 
wobec jednostek notyfikowanych w 
zakresie dokonywania oceny, aby 
zapewnić równe warunki działania.

(45) Procedury oceny zgodności powinny 
zostać wzmocnione i usprawnione. 
Jednocześnie należy jasno określić wymogi 
wobec jednostek notyfikowanych w 
zakresie dokonywania oceny, aby 
zapewnić równe warunki działania.

Or. fr

Poprawka 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46 a) 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 
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zdrowia lub środowiska.

Or. xm

Uzasadnienie

Motyw ten służy ochronie informatorów.

Poprawka 197
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Zasady dotyczące badań klinicznych 
wyrobów powinny być zgodne z głównymi 
międzynarodowymi wytycznymi w tej 
dziedzinie, takimi jak norma 
międzynarodowa ISO 14155:2011 
dotycząca dobrych praktyk klinicznych w 
zakresie prowadzonych na ludziach badań 
klinicznych wyrobów medycznych oraz 
najnowsza (z 2008 r.) wersja Deklaracji 
Helsińskiej Światowego Stowarzyszenia 
Lekarzy w sprawie etycznych zasad 
prowadzenia badań medycznych z 
udziałem ludzi, aby badania kliniczne 
wyrobów przeprowadzane w Unii były 
akceptowane poza jej granicami i aby 
badania kliniczne wyrobów 
przeprowadzane poza Unią zgodnie z 
międzynarodowymi wytycznymi były 
akceptowane na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.

(47) Zasady dotyczące badań klinicznych 
wyrobów powinny być zgodne z głównymi 
międzynarodowymi wytycznymi w tej 
dziedzinie, takimi jak norma 
międzynarodowa ISO 14155:2011 lub 
każda jej kolejna wersja dotycząca 
dobrych praktyk klinicznych w zakresie 
prowadzonych na ludziach badań 
klinicznych wyrobów medycznych oraz 
najnowsza wersja Deklaracji Helsińskiej 
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w 
sprawie etycznych zasad prowadzenia 
badań medycznych z udziałem ludzi, aby 
badania kliniczne wyrobów 
przeprowadzane w Unii były akceptowane 
poza jej granicami i aby badania kliniczne 
wyrobów przeprowadzane poza Unią 
zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi 
były akceptowane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Należy utworzyć system elektroniczny 
na poziomie unijnym, aby zapewnić 
rejestrację każdego badania klinicznego 
wyrobu w publiczne dostępnej bazie 
danych. W celu zagwarantowania prawa do 
ochrony danych osobowych, uznanego w 
art. 8 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej, w systemie elektronicznym 
nie powinno się rejestrować żadnych 
danych osobowych uczestników badań 
klinicznych wyrobów. Aby zapewnić 
synergię z obszarem badań klinicznych 
produktów leczniczych, system 
elektroniczny dotyczący badań klinicznych 
wyrobów medycznych powinien być 
kompatybilny z unijną bazą danych, która 
ma zostać ustanowiona do celów badań 
klinicznych produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi.

(48) Należy utworzyć system elektroniczny 
na poziomie unijnym, aby zapewnić 
rejestrację każdego badania klinicznego 
wyrobu w publiczne dostępnej bazie 
danych. W celu zagwarantowania prawa do 
ochrony danych osobowych, uznanego w 
art. 8 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej, w systemie elektronicznym 
nie powinno się rejestrować żadnych 
danych osobowych uczestników badań 
klinicznych wyrobów. Aby zapewnić 
synergię z obszarem badań klinicznych 
produktów leczniczych, system 
elektroniczny dotyczący badań klinicznych 
wyrobów medycznych powinien być 
kompatybilny z unijną bazą danych, która 
ma zostać ustanowiona do celów badań 
klinicznych produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi oraz bazą danych 
amerykańskiej agencji ds. żywności i 
leków (FDA) www.clinicaltrials.gov.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre badania kliniczne są przeprowadzane z użyciem tych samych narzędzi i/lub zgodnie z 
takim samym protokołem badań klinicznych zarówno w USA, jak i w UE. Przejrzystość w 
stosunku do pacjentów biorących udział w próbach klinicznych oraz wobec władz można 
zwiększyć, udostępniając informacje w obu bazach danych.

Poprawka 199
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48a) Badania kliniczne i inne rodzaje 
oceny skuteczności klinicznej i inne 
badania skuteczności klinicznej wiążące 
się z ryzykiem dla ich uczestników należy 
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zezwolić wyłącznie po ocenie i aprobacie 
komisji etycznej.

Or. en

Poprawka 200
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Sponsorzy powinni zgłaszać 
określone zdarzenia niepożądane, 
występujące w czasie badania klinicznego 
wyrobów, zainteresowanym państwom 
członkowskim, które powinny mieć
możliwość zakończenia lub zawieszenia 
badania, jeżeli uznają to za konieczne do 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
uczestników biorących udział w badaniu. 
Tego rodzaju informacje należy udostępnić
wszystkim państwom członkowskim.

(50) Sponsorzy powinni zgłaszać zdarzenia 
niepożądane, występujące w czasie badania 
klinicznego wyrobów, zainteresowanym 
państwom członkowskim, które mają
możliwość zakończenia lub zawieszenia 
badania, jeżeli uznają to za konieczne do 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
uczestników biorących udział w badaniu. 
Tego rodzaju informacje udostępniane są
wszystkim państwom członkowskim, 
MDCG oraz Komisji.

Or. en

Poprawka 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Sponsorzy powinni zgłaszać określone 
zdarzenia niepożądane, występujące w 
czasie badania klinicznego wyrobów, 
zainteresowanym państwom 
członkowskim, które powinny mieć 
możliwość zakończenia lub zawieszenia 
badania, jeżeli uznają to za konieczne do 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
uczestników biorących udział w badaniu. 

(50) Sponsorzy powinni zgłaszać określone 
zdarzenia niepożądane, w tym poważne 
zdarzenia niepożądane związane z 
wyrobem, zdarzenia związane z wyrobem 
oraz defekty wyrobu, występujące w czasie 
badania klinicznego wyrobów, 
zainteresowanym państwom 
członkowskim, które powinny mieć 
możliwość zakończenia lub zawieszenia 
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Tego rodzaju informacje należy udostępnić 
wszystkim państwom członkowskim.

badania, jeżeli uznają to za konieczne do 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
uczestników biorących udział w badaniu. 
Tego rodzaju informacje należy udostępnić 
wszystkim państwom członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

To sformułowanie sprawi, że tekst będzie spójny z ISO 14155 dotyczącą dobrych praktyk 
klinicznych w zakresie prowadzonych na ludziach badań klinicznych wyrobów medycznych.

Poprawka 202
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51a) Badania kliniczne wiążące się 
z ryzykiem dla ich uczestników należy 
zezwolić wyłącznie po ocenie i aprobacie 
komisji etycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Powiązana z debatą na temat rozporządzenia w sprawie badań klinicznych; sprawozdawca 
komisji opiniodawczej uważa, iż należy wzmocnić rolę komisji etycznej.

Poprawka 203
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51b) W przypadku osób, które nie są 
w stanie wyrazić świadomej zgody, takich 
jak osoby małoletnie oraz osoby niezdolne 
do wyrażenia takiej zgody, należy określić 
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rygorystyczne zasady odpowiadające 
zasadom określonym w dyrektywie 
2001/20/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie 
zbliżania przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich, odnoszących się do 
wdrożenia zasady dobrej praktyki 
klinicznej w badaniach klinicznych 
produktów leczniczych, przeznaczonych 
do stosowania przez człowieka¹.
¹Dz.U.L 121 z 1.5.2001, s. 34.

Or. en

Uzasadnienie

W porównaniu do wniosku dotyczącego badań klinicznych produktów leczniczych, 
postanowienia dotyczące badań klinicznych są bardzo słabe i mało precyzyjne. Z badaniami 
klinicznymi może wiązać się bardzo duże ryzyko dla pacjenta, występujące przykładowo 
podczas pobierania próbki metodą nakłucia lędźwiowego. W związku z tym należy określić 
odpowiednie postanowienia. Celem wniosku jest utrzymanie co najmniej takiego poziomu 
ochrony, jaki jest gwarantowany od 2001 r. dla badań klinicznych produktów leczniczych w 
ramach dyrektywy 2001/20/WE.

Poprawka 204
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(53) Pracownicy służby zdrowia i pacjenci 
powinni być uprawnieni do zgłaszania 
podejrzewanych ciężkich incydentów na 
poziomie krajowym przy wykorzystaniu 
zharmonizowanych formularzy, 
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 
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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 205
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(53) Pracownicy służby zdrowia i pacjenci 
są uprawnieni do zgłaszania 
podejrzewanych ciężkich incydentów na 
poziomie krajowym przy wykorzystaniu 
zharmonizowanych formularzy. Właściwe 
organy krajowe informują producentów, a 
w stosownych przypadkach ich filie i 
podwykonawców, oraz właściwe organy w 
pozostałych państwach, pozostałe państwa 
członkowskie, MDCG i Komisję jeśli 
potwierdziły one wystąpienie ciężkiego 
incydentu, aby zminimalizować możliwość 
powtórzenia się takich incydentów.

Or. en

Poprawka 206
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Ocena zgłoszonych ciężkich (54) Ocena zgłoszonych ciężkich 
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incydentów oraz zewnętrznych działań 
naprawczych w zakresie bezpieczeństwa 
powinna być przeprowadzana na poziomie 
krajowym. Należy jednak zapewnić 
koordynację, w przypadku gdy miały 
miejsce podobne incydenty lub gdy 
wspomniane zewnętrzne działania 
naprawcze muszą być przeprowadzone w 
przynajmniej dwóch państwach 
członkowskich, w celu dzielenia się 
zasobami i zapewnienia spójności w 
zakresie działań naprawczych.

incydentów oraz zewnętrznych działań 
naprawczych w zakresie bezpieczeństwa 
powinna być przeprowadzana na poziomie 
krajowym. Należy jednak zapewnić 
koordynację, w przypadku gdy miały 
miejsce podobne incydenty lub gdy 
wspomniane zewnętrzne działania 
naprawcze muszą być przeprowadzone w 
przynajmniej dwóch państwach 
członkowskich, w celu dzielenia się 
zasobami i zapewnienia spójności w 
zakresie działań naprawczych. Ponadto 
należy zapewnić przejrzystość procedur.

Or. sl

Poprawka 207
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54a) Producenci powinni składać 
sprawozdania okresowe na temat 
wyrobów medycznych klasy III 
zawierające dane na temat stosunku 
korzyści do ryzyka i narażenia 
społeczeństwa, w celu dokonania oceny, 
czy konieczne jest podjęcie jakichkolwiek 
działań związanych z danym wyrobem.

Or. en

Poprawka 208
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Należy wyraźnie odróżnić zgłaszanie (55) Należy wyraźnie odróżnić zgłaszanie 
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ciężkich zdarzeń niepożądanych podczas 
badań klinicznych wyrobów oraz 
zgłaszanie ciężkich incydentów mających 
miejsce po wprowadzeniu wyrobu 
medycznego do obrotu, aby uniknąć 
podwójnego zgłaszania.

ciężkich zdarzeń niepożądanych podczas 
badań klinicznych wyrobów oraz 
zgłaszanie ciężkich incydentów mających 
miejsce po wprowadzeniu wyrobu 
medycznego do obrotu.

Or. en

Poprawka 209
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 56

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) W niniejszym rozporządzeniu należy 
uwzględnić zasady dotyczące nadzoru 
rynku, aby wzmocnić prawa i obowiązki 
właściwych organów krajowych, zapewnić 
skuteczną koordynacji ich działań w 
zakresie nadzoru rynku oraz jasno określić 
stosowne procedury.

(56) W niniejszym rozporządzeniu należy 
uwzględnić zasady dotyczące nadzoru 
rynku, aby wzmocnić prawa i obowiązki 
właściwych organów krajowych, zapewnić 
skuteczną koordynacji ich działań w 
zakresie nadzoru rynku oraz jasno określić
stosowne procedury. Komisja powinna 
jasno określić sposób, w jaki należy 
przeprowadzać inspekcje, tak aby 
zapewnić ich pełną i zharmonizowaną 
realizację w całej UE.

Or. en

Poprawka 210
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57a) Państwa członkowskie są proszone o 
ustanowienie i egzekwowanie surowych 
sankcji wobec producentów, którzy 
popełniają nadużycia i oszustwa w 
odniesieniu do wyrobów medycznych.
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Wysokość tych sankcji powinna 
odpowiadać co najmniej wysokości 
zysków osiągniętych z nadużycia lub 
oszustwa. Sankcje mogą obejmować 
pozbawienie wolności.

Or. da

Poprawka 211
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Należy utworzyć 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) […/…] w sprawie 
w wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro, doradzał Komisji oraz wspierał 
Komisję i państwa członkowskie w 
harmonijnym wdrażaniu niniejszego 
rozporządzenia.

(59) Należy utworzyć 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) […/…] w sprawie 
w wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro, doradzał Komisji oraz wspierał 
Komisję i państwa członkowskie w 
harmonijnym wdrażaniu niniejszego 
rozporządzenia. Wspomniany komitet 
ekspertów powinien mieć wsparcie 
Naukowej Rady Doradczej składającej się 
z paneli ekspertów z konkretnych dziedzin 
medycyny, tak aby dokonywać oceny 
wyrobów wysokiego ryzyka i formułować 
wytyczne oraz przekazywać wspólne 
specyfikacje techniczne do celów oceny 
klinicznej.

Or. en

Poprawka 212
Mairead McGuinness
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59a) Należy ustanowić europejską Grupę 
Doradczą ds. Wyrobów Medycznych 
(MDAG), w skład której wchodzą 
przedstawiciele organizacji zrzeszających 
pacjentów, klinicyści, pielęgniarki, 
opiekunowie i osoby zarządzające 
zakładami opieki zdrowotnej oraz 
producenci stosownych wyrobów 
medycznych i inne zainteresowane fora, 
pod przewodnictwem przedstawiciela 
Komisji, tak aby doradzała ona MDCG w 
sprawach z zakresu aspektów 
technicznych, naukowych, społecznych i 
ekonomicznych dotyczących 
wprowadzenia do obrotu i dostępności 
technologii medycznych oraz związanych 
z tym usług na terenie Unii, wchodzących 
w zakres niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Komisja powinna zapewnić 
krajowemu organowi koordynującemu 
wsparcie naukowe, techniczne i związane z 
tym wsparcie logistyczne oraz dopilnować, 
by system w zakresie regulacji wyrobów 
medycznych był skutecznie wdrożony na 
poziomie unijnym w oparciu o rzetelne 
dowody naukowe.

(61) Komisja powinna zapewnić 
krajowemu organowi koordynującemu 
wsparcie naukowe, techniczne i związane z 
tym wsparcie logistyczne oraz dopilnować, 
by system w zakresie regulacji wyrobów 
medycznych był skutecznie i jednolicie
wdrożony na poziomie unijnym w oparciu 
o rzetelne dowody naukowe.

Or. en
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Poprawka 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) W niniejszym rozporządzeniu 
respektuje się prawa podstawowe uznane w 
szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej i 
przestrzega uznanych w niej zasad, 
zwłaszcza godności człowieka, jego 
integralności, ochrony danych osobowych, 
wolności sztuki i nauki, wolności 
prowadzenia działalności gospodarczej i 
prawa własności. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być stosowane przez państwa 
członkowskie zgodnie z tymi prawami i 
zasadami.

(63) W niniejszym rozporządzeniu 
respektuje się prawa podstawowe uznane w 
szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej i 
przestrzega uznanych w niej zasad, 
zwłaszcza godności człowieka, jego 
integralności, zasady dobrowolnej i 
świadomej zgody, ochrony danych 
osobowych, wolności sztuki i nauki, 
wolności prowadzenia działalności 
gospodarczej i prawa własności, a także 
konwencję praw człowieka. Niniejsze 
rozporządzenie powinno być stosowane 
przez państwa członkowskie zgodnie 
z tymi prawami i zasadami.

Or. en

Poprawka 215
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) Aby utrzymać wysoki poziom zdrowia 
i bezpieczeństwa, Komisji powinny zostać 
przekazane uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 TFUE odnośnie 
do: produktów objętych niniejszym 
rozporządzeniem, które są podobne do 
wyrobów medycznych, ale które 
niekoniecznie są przeznaczone do celów 
medycznych; dostosowania definicji 
nanomateriałów do postępu technicznego i 
zmian na poziomie unijnym i 
międzynarodowym; dostosowania do 

(64) Aby utrzymać wysoki poziom zdrowia 
i bezpieczeństwa, Komisji powinny zostać 
przekazane uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 TFUE odnośnie 
do: produktów objętych niniejszym 
rozporządzeniem, które są podobne do 
wyrobów medycznych, ale które 
niekoniecznie są przeznaczone do celów 
medycznych; dostosowania definicji 
nanomateriałów do postępu technicznego i 
zmian na poziomie unijnym i 
międzynarodowym; dostosowania do 
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postępu technicznego ogólnych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i działania; 
elementów, które mają być uwzględnione 
w dokumentacji technicznej; minimalnego 
zakresu treści deklaracji zgodności UE i 
certyfikatów wydawanych przez jednostki 
notyfikowane; minimalnych wymogów, 
jakie powinny spełniać jednostki 
notyfikowane; zasad klasyfikacji; procedur 
oceny zgodności; dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej w celu 
zatwierdzenia badań klinicznych wyrobów;
utworzenia systemu niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów;
informacji obowiązkowo podawanych w 
celu rejestracji wyrobów medycznych i 
określonych podmiotów gospodarczych;
poziomu i struktury opłat za wyznaczenie i 
monitorowanie jednostek notyfikowanych;
publicznie dostępnych informacji 
dotyczących badań klinicznych wyrobów;
przyjęcia profilaktycznych środków 
ochrony zdrowia na poziomie unijnym; a 
także odnośnie do zadań laboratoriów 
referencyjnych UE i kryteriów, jakie 
powinny one spełniać, oraz poziomu i 
struktury opłat za sporządzane przez nie 
opinie naukowe. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów.
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

postępu technicznego ogólnych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i działania; 
elementów, które mają być uwzględnione 
w dokumentacji technicznej; minimalnego 
zakresu treści deklaracji zgodności UE i 
certyfikatów wydawanych przez jednostki 
notyfikowane; minimalnych wymogów, 
jakie powinny spełniać jednostki 
notyfikowane; zasad klasyfikacji; procedur 
oceny zgodności; dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej w celu 
zatwierdzenia badań klinicznych wyrobów;
utworzenia systemu niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów;
informacji obowiązkowo podawanych w 
celu rejestracji wyrobów medycznych i 
określonych podmiotów gospodarczych;
poziomu i struktury opłat za wyznaczenie i 
monitorowanie jednostek notyfikowanych;
publicznie dostępnych informacji 
dotyczących badań klinicznych wyrobów;
przyjęcia profilaktycznych środków 
ochrony zdrowia na poziomie unijnym; a 
także odnośnie do zadań laboratoriów 
referencyjnych UE i kryteriów, jakie 
powinny one spełniać, oraz poziomu i 
struktury opłat za sporządzane przez nie 
opinie naukowe. Rola laboratoriów 
referencyjnych powinna koncentrować się 
na działaniach po wprowadzeniu do 
obrotu, tak by ich praca była 
uzupełnieniem działalności właściwych 
organów. Definiując pozycję laboratoriów 
referencyjnych, nacisk należy położyć na 
niezależność i jasne określenie 
obowiązków. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. fi



PE510.741v01-00 50/98 AM\935943PL.doc

PL

Poprawka 216
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) Aby utrzymać wysoki poziom zdrowia 
i bezpieczeństwa, Komisji powinny zostać 
przekazane uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 TFUE odnośnie 
do: produktów objętych niniejszym 
rozporządzeniem, które są podobne do 
wyrobów medycznych, ale które 
niekoniecznie są przeznaczone do celów 
medycznych; dostosowania definicji 
nanomateriałów do postępu technicznego i 
zmian na poziomie unijnym i 
międzynarodowym; dostosowania do 
postępu technicznego ogólnych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i działania; 
elementów, które mają być uwzględnione 
w dokumentacji technicznej; minimalnego 
zakresu treści deklaracji zgodności UE i 
certyfikatów wydawanych przez jednostki 
notyfikowane; minimalnych wymogów, 
jakie powinny spełniać jednostki 
notyfikowane; zasad klasyfikacji; procedur 
oceny zgodności; dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej w celu 
zatwierdzenia badań klinicznych wyrobów; 
utworzenia systemu niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów; 
informacji obowiązkowo podawanych w 
celu rejestracji wyrobów medycznych i 
określonych podmiotów gospodarczych; 
poziomu i struktury opłat za wyznaczenie i 
monitorowanie jednostek notyfikowanych; 
publicznie dostępnych informacji 
dotyczących badań klinicznych wyrobów; 
przyjęcia profilaktycznych środków 
ochrony zdrowia na poziomie unijnym; a 
także odnośnie do zadań laboratoriów 
referencyjnych UE i kryteriów, jakie 
powinny one spełniać, oraz poziomu i 
struktury opłat za sporządzane przez nie 
opinie naukowe. Szczególnie ważne jest, 

(64) Aby utrzymać wysoki poziom zdrowia 
i bezpieczeństwa, Komisji powinny zostać 
przekazane uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 TFUE odnośnie 
do: produktów objętych niniejszym 
rozporządzeniem, które są podobne do 
wyrobów medycznych, ale które 
niekoniecznie są przeznaczone do celów 
medycznych; dostosowania definicji 
nanomateriałów do postępu technicznego i 
zmian na poziomie unijnym i 
międzynarodowym; dostosowania do 
postępu technicznego ogólnych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i działania; 
elementów, które mają być uwzględnione 
w dokumentacji technicznej; minimalnego 
zakresu treści deklaracji zgodności UE i 
certyfikatów wydawanych przez jednostki 
notyfikowane; wymogów, jakie powinny 
spełniać jednostki notyfikowane; zasad 
klasyfikacji; procedur oceny zgodności; 
dokumentacji obowiązkowo przedkładanej 
w celu zatwierdzenia badań klinicznych 
wyrobów; utworzenia systemu 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów; informacji 
obowiązkowo podawanych w celu 
rejestracji wyrobów medycznych i 
określonych podmiotów gospodarczych; 
poziomu i struktury opłat za wyznaczenie i 
monitorowanie jednostek notyfikowanych; 
publicznie dostępnych informacji 
dotyczących badań klinicznych wyrobów; 
przyjęcia profilaktycznych środków 
ochrony zdrowia na poziomie unijnym; a 
także odnośnie do zadań laboratoriów 
referencyjnych UE i kryteriów, jakie 
powinny one spełniać, oraz poziomu i 
struktury opłat za sporządzane przez nie 
opinie naukowe. Szczególnie ważne jest, 
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aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. de

Uzasadnienie

Aby określić jednolite wymogi dla jednostek notyfikowanych we wszystkich państwach 
członkowskich oraz zapewnić uczciwe i równe warunki, należy raczej mówić o wymogach, a 
nie o minimalnych wymogach. Ponadto taka terminologia pokrywa się z terminologią 
stosowaną w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE w odniesieniu do 
jednostek notyfikowanych.

Poprawka 217
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) Aby utrzymać wysoki poziom zdrowia 
i bezpieczeństwa, Komisji powinny zostać 
przekazane uprawnienia do przyjmowania
aktów zgodnie z art. 290 TFUE odnośnie
do: produktów objętych niniejszym 
rozporządzeniem, które są podobne do 
wyrobów medycznych, ale które 
niekoniecznie są przeznaczone do celów 
medycznych; dostosowania definicji 
nanomateriałów do postępu technicznego i 
zmian na poziomie unijnym i 
międzynarodowym; dostosowania do 
postępu technicznego ogólnych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i działania; 
elementów, które mają być uwzględnione 
w dokumentacji technicznej; minimalnego 
zakresu treści deklaracji zgodności UE i 
certyfikatów wydawanych przez jednostki 
notyfikowane; minimalnych wymogów, 

(64) W celu utrzymania wysokiego poziomu
zdrowia i bezpieczeństwa należy przekazać
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do: 
produktów objętych niniejszym 
rozporządzeniem, które są podobne do 
wyrobów medycznych, ale które 
niekoniecznie są przeznaczone do celów 
medycznych; dostosowania definicji 
nanomateriałów do postępu technicznego i 
zmian na poziomie unijnym i 
międzynarodowym; zasad klasyfikacji oraz
dokumentacji obowiązkowo przedkładanej 
w celu zatwierdzenia badań klinicznych 
wyrobów; utworzenia systemu 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów; informacji 
obowiązkowo podawanych w celu 
rejestracji wyrobów medycznych i 
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jakie powinny spełniać jednostki 
notyfikowane; zasad klasyfikacji; 
procedur oceny zgodności; dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej w celu 
zatwierdzenia badań klinicznych wyrobów; 
utworzenia systemu niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów; 
informacji obowiązkowo podawanych w 
celu rejestracji wyrobów medycznych i 
określonych podmiotów gospodarczych; 
poziomu i struktury opłat za wyznaczenie i 
monitorowanie jednostek notyfikowanych; 
publicznie dostępnych informacji 
dotyczących badań klinicznych wyrobów; 
przyjęcia profilaktycznych środków 
ochrony zdrowia na poziomie unijnym; a 
także odnośnie do zadań laboratoriów 
referencyjnych UE i kryteriów, jakie 
powinny one spełniać, oraz poziomu i 
struktury opłat za sporządzane przez nie 
opinie naukowe. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

określonych podmiotów gospodarczych; 
poziomu i struktury opłat za wyznaczenie i 
monitorowanie jednostek notyfikowanych; 
publicznie dostępnych informacji 
dotyczących badań klinicznych wyrobów; 
przyjęcia profilaktycznych środków 
ochrony zdrowia na poziomie unijnym; a 
także w odniesieniu do zadań laboratoriów 
referencyjnych UE i kryteriów, jakie 
powinny one spełniać, oraz poziomu i 
struktury opłat za sporządzane przez nie 
opinie naukowe. Istotne elementy 
niniejszego rozporządzenia, np. ogólne 
wymogi bezpieczeństwa i działania, 
elementy uwzględniane w dokumentacji 
technicznej i minimalny zakres treści 
deklaracji zgodności UE, należy zmieniać
wyłącznie w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. cs

Poprawka 218
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) Aby utrzymać wysoki poziom zdrowia 
i bezpieczeństwa, Komisji powinny zostać 
przekazane uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 TFUE odnośnie 
do: produktów objętych niniejszym 
rozporządzeniem, które są podobne do 

(64) Aby utrzymać wysoki poziom zdrowia 
i bezpieczeństwa, Komisji powinny zostać 
przekazane uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 TFUE odnośnie 
do: produktów objętych niniejszym 
rozporządzeniem, które są podobne do 
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wyrobów medycznych, ale które 
niekoniecznie są przeznaczone do celów 
medycznych; dostosowania definicji 
nanomateriałów do postępu technicznego i 
zmian na poziomie unijnym i 
międzynarodowym; dostosowania do 
postępu technicznego ogólnych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i działania; 
elementów, które mają być uwzględnione 
w dokumentacji technicznej; minimalnego 
zakresu treści deklaracji zgodności UE i 
certyfikatów wydawanych przez jednostki 
notyfikowane; minimalnych wymogów, 
jakie powinny spełniać jednostki 
notyfikowane; zasad klasyfikacji; procedur 
oceny zgodności; dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej w celu 
zatwierdzenia badań klinicznych wyrobów;
utworzenia systemu niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów;
informacji obowiązkowo podawanych w 
celu rejestracji wyrobów medycznych i 
określonych podmiotów gospodarczych;
poziomu i struktury opłat za wyznaczenie i 
monitorowanie jednostek notyfikowanych;
publicznie dostępnych informacji 
dotyczących badań klinicznych wyrobów;
przyjęcia profilaktycznych środków 
ochrony zdrowia na poziomie unijnym; a 
także odnośnie do zadań laboratoriów 
referencyjnych UE i kryteriów, jakie 
powinny one spełniać, oraz poziomu i 
struktury opłat za sporządzane przez nie 
opinie naukowe. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów.
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

wyrobów medycznych, ale które 
niekoniecznie są przeznaczone do celów 
medycznych; dostosowania definicji 
nanomateriałów do postępu technicznego i 
zmian na poziomie unijnym i 
międzynarodowym; dostosowania do 
postępu technicznego ogólnych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i działania; 
elementów, które mają być uwzględnione 
w dokumentacji technicznej; minimalnego 
zakresu treści deklaracji zgodności UE i 
certyfikatów wydawanych przez jednostki 
notyfikowane; minimalnych wymogów, 
jakie powinny spełniać jednostki 
notyfikowane; zasad klasyfikacji; procedur 
oceny zgodności; dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej w celu 
zatwierdzenia badań klinicznych wyrobów;
utworzenia systemu niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów;
informacji obowiązkowo podawanych w 
celu rejestracji wyrobów medycznych i 
określonych podmiotów gospodarczych;
poziomu i struktury opłat za wyznaczenie i 
monitorowanie jednostek notyfikowanych;
publicznie dostępnych informacji 
dotyczących badań klinicznych wyrobów;
przyjęcia profilaktycznych środków 
ochrony zdrowia na poziomie unijnym; a 
także odnośnie do zadań laboratoriów 
referencyjnych UE i kryteriów, jakie 
powinny one spełniać, oraz poziomu i 
struktury opłat za sporządzane przez nie 
opinie naukowe. Istotne fragmenty 
niniejszego rozporządzenia, takie jak 
ogólne wymogi bezpieczeństwa i działania, 
elementy wymagające uwzględnienia 
w dokumentacji technicznej, minimalny 
zakres treści deklaracji zgodności Unii, 
zmiana lub uzupełnienie procedur oceny 
zgodności, mogą być jednak zmieniane 
wyłącznie w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów.
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
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jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Wymienione części stanowią istotny element ustawodawstwa i w związku z tym, zgodnie z 
art. 290 Traktatu, nie można ich zmienić na podstawie aktu delegowanego.

Poprawka 219
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) Aby utrzymać wysoki poziom zdrowia 
i bezpieczeństwa, Komisji powinny zostać 
przekazane uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 TFUE odnośnie 
do: produktów objętych niniejszym 
rozporządzeniem, które są podobne do 
wyrobów medycznych, ale które 
niekoniecznie są przeznaczone do celów 
medycznych; dostosowania definicji 
nanomateriałów do postępu technicznego i 
zmian na poziomie unijnym i 
międzynarodowym; dostosowania do 
postępu technicznego ogólnych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i działania; 
elementów, które mają być uwzględnione 
w dokumentacji technicznej; minimalnego 
zakresu treści deklaracji zgodności UE i 
certyfikatów wydawanych przez jednostki 
notyfikowane; minimalnych wymogów, 
jakie powinny spełniać jednostki 
notyfikowane; zasad klasyfikacji; procedur 
oceny zgodności; dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej w celu 
zatwierdzenia badań klinicznych wyrobów; 
utworzenia systemu niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów; 
informacji obowiązkowo podawanych w 

(64) Aby utrzymać wysoki poziom zdrowia 
i bezpieczeństwa, Komisji powinny zostać 
przekazane uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 TFUE odnośnie 
do: produktów objętych niniejszym 
rozporządzeniem, które są podobne do 
wyrobów medycznych, ale które 
niekoniecznie są przeznaczone do celów 
medycznych; dostosowania definicji 
nanomateriałów do postępu technicznego i 
zmian na poziomie unijnym i 
międzynarodowym; dostosowania do 
postępu technicznego ogólnych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i działania; 
elementów, które mają być uwzględnione 
w dokumentacji technicznej; minimalnego 
zakresu treści deklaracji zgodności UE i 
certyfikatów wydawanych przez jednostki 
notyfikowane; minimalnych wymogów, 
jakie powinny spełniać jednostki 
notyfikowane; zasad klasyfikacji; procedur 
oceny zgodności; dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej w celu 
zatwierdzenia badań klinicznych wyrobów; 
utworzenia systemu niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów; 
informacji obowiązkowo podawanych w 
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celu rejestracji wyrobów medycznych i 
określonych podmiotów gospodarczych; 
poziomu i struktury opłat za wyznaczenie i 
monitorowanie jednostek notyfikowanych; 
publicznie dostępnych informacji 
dotyczących badań klinicznych wyrobów; 
przyjęcia profilaktycznych środków 
ochrony zdrowia na poziomie unijnym; a 
także odnośnie do zadań laboratoriów 
referencyjnych UE i kryteriów, jakie 
powinny one spełniać, oraz poziomu i 
struktury opłat za sporządzane przez nie 
opinie naukowe. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

celu rejestracji wyrobów medycznych i 
określonych podmiotów gospodarczych; 
poziomu i struktury opłat za wyznaczenie i 
monitorowanie jednostek notyfikowanych; 
publicznie dostępnych informacji 
dotyczących badań klinicznych wyrobów; 
przyjęcia profilaktycznych środków 
ochrony zdrowia na poziomie unijnym; a 
także odnośnie do zadań laboratoriów 
referencyjnych UE i kryteriów, jakie 
powinny one spełniać, oraz poziomu i 
struktury opłat za sporządzane przez nie 
opinie naukowe. Jednak zasadnicze 
elementy tego rozporządzenia, takie jak 
ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa i 
działania, elementy dotyczące 
dokumentacji technicznej oraz wymogów 
certyfikacji w ramach oznakowania CE, a 
także modyfikacje lub uzupełnienia tych 
elementów, mogą zostać zmienione 
jedynie w drodze zwykłej procedury 
ustawodawczej. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów.
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. de

Uzasadnienie

Chodzi tu o zasadnicze obszary niniejszego rozporządzenia, których nie można zmieniać 
aktem delegowanym.

Poprawka 220
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 68
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68) Aby umożliwić podmiotom 
gospodarczym, jednostkom 
notyfikowanym, państwom członkowskim 
i Komisji dostosowanie się do zmian 
wprowadzonych niniejszym 
rozporządzeniem, należy przewidzieć 
odpowiedni okres przejściowy na takie 
dostosowanie i na działania organizacyjne 
potrzebne do odpowiedniego wdrożenia 
niniejszego rozporządzenia. Szczególnie 
ważne jest, aby do dnia rozpoczęcia 
stosowania rozporządzenia wyznaczona 
została wystarczająca liczba jednostek 
notyfikowanych zgodnie z nowymi 
wymogami, w celu uniknięcia niedoboru 
wyrobów medycznych na rynku.

(68) Aby umożliwić podmiotom 
gospodarczym, jednostkom 
notyfikowanym, państwom członkowskim 
i Komisji dostosowanie się do zmian 
wprowadzonych niniejszym 
rozporządzeniem, należy przewidzieć 
odpowiedni okres przejściowy na takie 
dostosowanie i na działania organizacyjne 
potrzebne do odpowiedniego wdrożenia 
niniejszego rozporządzenia. Szczególnie 
ważne jest, aby do dnia rozpoczęcia 
stosowania rozporządzenia wyznaczona 
została wystarczająca liczba jednostek 
notyfikowanych zgodnie z nowymi 
wymogami, w celu uniknięcia niedoboru 
wyrobów medycznych na rynku. Jednostki 
notyfikowane są podmiotami 
gospodarczymi i można uznać, że 
wymagają koncentracji. Ważne jest, by 
jednostki notyfikowane mogły 
współpracować i by ich koncentracja nie 
utrudniała MŚP rozpoczynania 
działalności.

Or. fi

Poprawka 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 68

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68) Aby umożliwić podmiotom 
gospodarczym, jednostkom 
notyfikowanym, państwom członkowskim 
i Komisji dostosowanie się do zmian 
wprowadzonych niniejszym 
rozporządzeniem, należy przewidzieć 
odpowiedni okres przejściowy na takie 
dostosowanie i na działania organizacyjne 
potrzebne do odpowiedniego wdrożenia 
niniejszego rozporządzenia. Szczególnie 
ważne jest, aby do dnia rozpoczęcia 

(68) Aby umożliwić podmiotom 
gospodarczym, zwłaszcza MŚP,
dostosowanie się do zmian 
wprowadzonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz aby zapewnić jego 
należyte wdrożenie, należy przewidzieć 
odpowiedni okres przejściowy na podjęcie 
działań organizacyjnych. Części 
rozporządzenia dotyczące bezpośrednio 
państw członkowskich i Komisji należy 
jednak wdrożyć jak najszybciej. 
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stosowania rozporządzenia wyznaczona 
została wystarczająca liczba jednostek 
notyfikowanych zgodnie z nowymi 
wymogami, w celu uniknięcia niedoboru 
wyrobów medycznych na rynku.

Szczególnie ważne jest, aby do dnia 
rozpoczęcia stosowania rozporządzenia 
wyznaczona została wystarczająca liczba 
jednostek notyfikowanych zgodnie z 
nowymi wymogami, w celu uniknięcia
niedoboru wyrobów medycznych na rynku.
Również wraz z dniem rozpoczęcia 
stosowania rozporządzenia istniejące 
jednostki notyfikowane zajmujące się 
wyrobami klasy III podlegają 
obowiązkowi złożenia wniosku o 
notyfikację zgodnie z art. 31. 

Or. en

Poprawka 222
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy obowiązujące w stosunku do 
wyrobów medycznych i wyposażenia 
wyrobów medycznych, wprowadzonych do 
obrotu lub do używania w Unii, 
stosowanych u ludzi.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy obowiązujące w stosunku do
stosowanych u ludzi wyrobów 
medycznych, ich wyposażenia oraz
wyrobów stosowanych w medycynie 
estetycznej, wprowadzonych do obrotu lub 
do używania w Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyroby stosowane w medycynie estetycznej muszą zostać włączone w zakres stosowania 
rozporządzenia.

Poprawka 223
Gilles Pargneaux

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

Do celów niniejszego rozporządzenia 
wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów 
medycznych są dalej zwane „wyrobami”.

Do celów niniejszego rozporządzenia 
wyroby medyczne, ich wyposażenie oraz 
wyroby stosowane w medycynie 
estetycznej są dalej zwane „wyrobami”.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyroby stosowane w medycynie estetyczne muszą zostać włączone w zakres stosowania 
rozporządzenia.

Poprawka 224
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) produktów zawierających substancje 
biologiczne lub organizmy inne niż te, o 
których mowa w lit. c) i e), które są zdolne 
do życia, włącznie z żywymi 
mikroorganizmami, bakteriami, grzybami 
lub wirusami, lub się z nich składających;

f) produktów zawierających substancje 
biologiczne lub organizmy inne niż te, o 
których mowa w lit. c) i e), które są zdolne 
do życia i które osiągają przewidziane 
zastosowanie środkami 
farmakologicznymi, immunologicznymi 
lub metabolicznymi;

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie wyroby medyczne składające się ze zdolnych do życia substancji biologicznych 
podlegają dyrektywie 93/42/EWG. Ogólne wyłączenie substancji biologicznych, które nie 
osiągają przewidzianych zastosowań środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub 
metabolicznymi, skutkowałoby utratą istniejących obecnie na rynku, bezpiecznych i 
skutecznych wyrobów medycznych, które nie zostaną uznane za produkt leczniczy, ponieważ 
nie mają żadnego działania farmakologicznego, immunologicznego ani metabolicznego.

Poprawka 225
Thomas Ulmer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) produktów zawierających substancje 
biologiczne lub organizmy inne niż te, o 
których mowa w lit. c) i e), które są zdolne 
do życia, włącznie z żywymi 
mikroorganizmami, bakteriami, grzybami 
lub wirusami, lub się z nich składających;

f) produktów zawierających substancje 
biologiczne lub organizmy inne niż te, o 
których mowa w lit. c) i e), które są zdolne 
do życia, i których zasadnicze działanie 
osiąga się środkami farmakologicznymi, 
immunologicznymi lub metabolicznymi;

Or. de

Poprawka 226
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) produktów zawierających substancje 
biologiczne lub organizmy inne niż te, o 
których mowa w lit. c) i e), które są zdolne 
do życia, włącznie z żywymi 
mikroorganizmami, bakteriami, grzybami 
lub wirusami, lub się z nich składających;

f) wszystkich produktów zawierających 
substancje biologiczne lub organizmy inne 
niż te, o których mowa w lit. c) i e), które 
są zdolne do życia, włącznie z żywymi 
mikroorganizmami, bakteriami, grzybami 
lub wirusami, lub się z nich składających;

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie wyroby medyczne składające się ze zdolnych do życia substancji biologicznych 
podlegają dyrektywie 93/42/EWG. Ogólne wyłączenie substancji biologicznych, które nie 
osiągają przewidzianych zastosowań środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub 
metabolicznymi, skutkowałoby utratą istniejących obecnie na rynku, bezpiecznych i 
skutecznych wyrobów medycznych, które nie zostaną uznane za produkt leczniczy, ponieważ 
nie mają żadnego działania farmakologicznego, immunologicznego ani metabolicznego.

Poprawka 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wyrobów składających się z substancji 
lub połączenia substancji przeznaczonych 
do spożycia, które są wchłaniane lub 
rozpraszane w ludzkim organizmie, i które 
w oparciu o wiarygodne dowody naukowe 
nie powodują negatywnych skutków dla 
zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta.

Or. en

Poprawka 228
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocenie i zezwoleniu zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem podlegają wyroby, które 
przy wprowadzaniu do obrotu lub przy 
użyciu zgodnie z instrukcjami producenta 
zawierają jako swą integralną część 
substancję, która w razie użycia osobno 
byłaby uważana za produkt leczniczy, jak 
określono w art. 1 pkt 2 dyrektywy 
2001/83/WE, w tym produkt leczniczy na 
bazie ludzkiej krwi lub ludzkiego osocza, 
jak określono w art. 1 pkt 10 wspomnianej 
dyrektywy, i która ma działanie 
pomocnicze w stosunku do działania tego 
wyrobu.

Ocenie i zezwoleniu zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem – po konsultacji z 
krajową agencją leków lub z Europejską 
Agencją Leków – podlegają wyroby, które 
przy wprowadzaniu do obrotu lub przy 
użyciu zgodnie z instrukcjami producenta 
zawierają jako swą integralną część 
substancję, która w razie użycia osobno 
byłaby uważana za produkt leczniczy, jak 
określono w art. 1 pkt 2 dyrektywy 
2001/83/WE, w tym produkt leczniczy na 
bazie ludzkiej krwi lub ludzkiego osocza, 
jak określono w art. 1 pkt 10 wspomnianej 
dyrektywy, i która ma działanie 
pomocnicze w stosunku do działania tego 
wyrobu.

Or. en

Poprawka 229
Mairead McGuinness
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niniejsze rozporządzenie nie zakłóca 
ciągłości stosowania środków 
przewidzianych w dyrektywie 2002/98/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 stycznia 2003 r. oraz pięciu jej 
dyrektywach pochodnych, 
ustanawiających normy jakości i 
bezpiecznego pobierania, badania, 
preparatyki, przechowywania i wydawania 
krwi ludzkiej i składników krwi.
Artykuły: 10 (Personel), 14 (Zdolność 
monitorowania), 15 (Powiadamianie o 
poważnych niepożądanych zdarzeniach i 
reakcjach), 19 (Badanie krwiodawców) i 
29 (Wymagania techniczne i ich 
dostosowanie do postępu naukowo-
technicznego) dyrektywy 2002/98/We 
zapewniają bezpieczeństwo dawcy i 
pacjenta i jako takie powyższe istniejące 
normy należy utrzymać.

Or. en

Poprawka 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Rozporządzenie w sprawie wyrobów 
medycznych na poziomie unijnym nie 
ogranicza swobody państw członkowskich 
do stanowienia o tym, czy ograniczyć 
używanie jakiegokolwiek wyrobu 
określonego typu w związku z kwestiami, 
które nie są objęte niniejszym 
rozporządzeniem. 
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Or. en

Poprawka 231
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Niniejsze rozporządzenie nie 
ogranicza swobody państw członkowskich 
do podejmowania decyzji o tym, czy 
ograniczyć używanie jakiegokolwiek 
wyrobu określonego typu w związku z 
kwestiami, które zostały w tym 
rozporządzeniu ujednolicone.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawce 13 rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro oraz przepisom prawa farmaceutycznego.

Poprawka 232
Mairead McGuinness

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „wyrób medyczny” oznacza instrument, 
przyrząd, aparat, urządzenie, 
oprogramowanie, implant, odczynnik, 
materiał lub inny artykuł, który 
przeznaczony jest przez producenta do
stosowania pojedynczo lub łącznie u ludzi 
do co najmniej jednego z następujących 
szczególnych celów medycznych:

(1) „wyrób medyczny” oznacza instrument, 
przyrząd, aparat, urządzenie, 
oprogramowanie, implant, odczynnik, 
materiał lub inny artykuł, który 
przeznaczony jest przez producenta do 
stosowania pojedynczo lub łącznie u ludzi 
do co najmniej jednego z następujących 
szczególnych bezpośrednich lub 
pośrednich celów medycznych:

Or. en
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Poprawka 233
Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– diagnozowanie, profilaktyka, 
monitorowanie, leczenie lub łagodzenie 
choroby,

– diagnozowanie, profilaktyka, 
monitorowanie, przewidywanie, leczenie 
lub łagodzenie choroby;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawce 14 do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych 
do diagnostyki in vitro.

Poprawka 234
Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i który nie osiąga swojego zasadniczego 
zamierzonego działania środkami 
farmakologicznymi, immunologicznymi 
lub metabolicznymi w ludzkim ciele lub na 
nim, ale którego działanie może być 
wspomagane takimi środkami.

i który nie osiąga swojego celu środkami 
farmakologicznymi, immunologicznymi 
lub metabolicznymi w ludzkim ciele lub na 
nim.

Or. en

Poprawka 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – tiret piąte– akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyroby medyczne wytwarzane przez 
różnych producentów i przeznaczone do 
stosowania z systemem połączeń w celu 
doprowadzania płynów podlegają 
homologacji typu/ normalizacji w celu 
zapewnienia odpowiedniego leczenia 
pacjentom cierpiącym na przewlekłe 
choroby; w przeciwnym wypadku nie 
można zagwarantować stosowania wyrobu 
zgodnie z przeznaczeniem.

Or. it

Poprawka 236
Christofer Fjellner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Przeznaczone do stosowania u ludzi 
produkty do implantacji lub inne produkty 
inwazyjne, które wymienione są w wykazie 
w załączniku XV, uważa się za wyroby 
medyczne niezależnie od tego, czy są one 
przeznaczone przez producenta do 
stosowania do celów medycznych, czy też 
nie;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct.This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV.Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
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to the regulation on medical devices where applicable.

Poprawka 237
Nora Berra

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przeznaczone do stosowania u ludzi 
produkty do implantacji lub inne produkty 
inwazyjne, które wymienione są w 
wykazie w załączniku XV, uważa się za 
wyroby medyczne niezależnie od tego, czy 
są one przeznaczone przez producenta do 
stosowania do celów medycznych, czy też 
nie;

Przeznaczone do stosowania u ludzi 
produkty do implantacji lub inne produkty 
inwazyjne, a także produkty uzyskane z 
wykorzystaniem zewnętrznych czynników 
fizycznych, które wymienione są w 
wykazie w załączniku XV, uważa się za 
wyroby medyczne;

Or. fr

Poprawka 238
Milan Cabrnoch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 239
Gilles Pargneaux

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Następujące wyrażenie„nie będąc wyrobem medycznym” jest niejednoznaczne, gdyż 
wyposażenie wyrobów medycznych ma podlegać przepisom dotyczącym wyrobów medycznych 
w dalszej części rozporządzenia, natomiast w art. 1 ust. 1 akapit drugi jest ono nazwane 
„wyrobami”, podobnie jak wyroby medyczne. Należy usunąć tę niejednoznaczność, skreślając 
słowa „nie będąc wyrobem medycznym” z definicji wyposażenia.

Poprawka 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „wyposażenie wyrobu medycznego” 
oznacza artykuł, który, nie będąc wyrobem 
medycznym, jest przeznaczony przez 
producenta do stosowania łącznie z co 
najmniej jednym określonym wyrobem 
medycznym specjalnie po to, by umożliwić 

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

lub wesprzeć używanie tego wyrobu 
medycznego 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 241
Gilles Pargneaux

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „wyrób stosowany w medycynie 
estetycznej” oznacza instrument, przyrząd, 
aparat, urządzenie, oprogramowanie, 
implant, materiał, substancję lub inny 
artykuł, który przeznaczony jest przez 
producenta do stosowania pojedynczo lub 
łącznie u ludzi w celu zmiany wyglądu, 
nie służący celom terapeutycznym lub 
rekonstrukcji, umieszczony w ciele 
ludzkim, na powierzchni oka lub służący 
wywołaniu reakcji tkanek lub komórek w 
zewnętrznych lub innych częściach ciała 
ludzkiego. 
Produkty do tatuażu i kolczyki nie są 
uznawane za wyroby stosowane w 
medycynie estetycznej.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyroby stosowane w medycynie estetycznej muszą zostać włączone w zakres stosowania 
rozporządzenia.
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Poprawka 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Akcesoria do wyrobów medycznych 
wytwarzane przez różnych producentów 
podlegają homologacji typu/ normalizacji, 
aby w każdych okolicznościach 
zagwarantować ich przewidziane 
funkcjonowanie w zakresie leczenia 
pacjenta i stosowanie zgodnie z 
przeznaczeniem.

Or. it

Poprawka 243
Holger Krahmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „wyrób wykonany na zamówienie” 
oznacza wyrób, który jest wykonany na 
specjalne zamówienie zgodnie z pisemnym 
przepisem wydanym przez lekarza 
medycyny, lekarza dentystę lub inną osobę 
uprawnioną prawem krajowym na 
podstawie kwalifikacji zawodowych,
określającym na odpowiedzialność osoby 
wydającej ten przepis specjalne cechy 
konstrukcyjne, i który jest przeznaczony 
do wyłącznego stosowania przez 
określonego pacjenta.

(3) „wyrób wykonany na zamówienie” 
oznacza wyrób, który jest wykonany przez 
wykwalifikowaną osobę na specjalne 
zamówienie i wyłącznie w celu spełnienia 
indywidualnych wymagań i potrzeb 
indywidualnego pacjenta. W szczególności 
wykonanie wyrobu na zamówienie może 
nastąpić na podstawie recepty wydanej
przez lekarza medycyny, lekarza dentystę 
lub inną osobę uprawnioną na mocy 
przepisów krajowych na podstawie jej
kwalifikacji zawodowych do wydawania 
recept, przy czym osoby te określają na
własną odpowiedzialność dokładny 
projekt i cechy indywidualnego wyrobu. 
Za wyroby wykonane na zamówienie nie 
uważa się jednak wyrobów 
produkowanych seryjnie, które muszą 
zostać dostosowane zgodnie z receptą 
lekarza medycyny, lekarza dentysty lub 
innej wykwalifikowanej osoby, ani 
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wyrobów produkowanych w procesach 
przemysłowych zgodnie z receptą lekarza 
medycyny, lekarza dentysty lub innej 
wykwalifikowanej osoby;

Or. de

Uzasadnienie

Definicja „wyrobu wykonanego na zamówienie” obejmująca wyroby wykonywane na receptę, 
jest zbyt wąska. Przykładowo protetycy słuchu regularnie wykonują wkładki do aparatów 
słuchowych. Wkładki te nie wymagają recepty, dlatego należy odpowiednio uzupełnić 
powyższą definicję.

Poprawka 244
Nora Berra

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „wyrób aktywny” oznacza wyrób, 
którego funkcjonowanie zależy od źródła 
energii elektrycznej lub źródła energii 
innego niż energia generowana 
bezpośrednio przez siłę grawitacji i który 
działa poprzez zmianę gęstości lub 
przetwarzanie tej energii. Za aktywne 
wyroby medyczne nie uważa się wyrobów 
przeznaczonych do przenoszenia, bez 
znaczących zmian, energii, substancji lub 
innych elementów między aktywnym 
wyrobem a pacjentem.

(4) „wyrób aktywny” oznacza wyrób, 
którego funkcjonowanie zależy od źródła 
energii elektrycznej lub źródła energii 
innego niż energia generowana 
bezpośrednio przez ludzkie ciało lub siłę 
grawitacji i który działa poprzez zmianę 
gęstości lub przetwarzanie tej energii. Za 
aktywne wyroby medyczne nie uważa się 
wyrobów przeznaczonych do przenoszenia, 
bez znaczących zmian, energii, substancji 
lub innych elementów między aktywnym 
wyrobem a pacjentem.

Or. en

Poprawka 245
Thomas Ulmer

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

(4) „wyrób aktywny” oznacza wyrób, 
którego funkcjonowanie zależy od źródła 
energii elektrycznej lub źródła energii 
innego niż energia generowana 
bezpośrednio przez siłę grawitacji i który 
działa poprzez zmianę gęstości lub 
przetwarzanie tej energii. Za aktywne 
wyroby medyczne nie uważa się wyrobów 
przeznaczonych do przenoszenia, bez 
znaczących zmian, energii, substancji lub 
innych elementów między aktywnym 
wyrobem a pacjentem.

(4) „wyrób aktywny” oznacza wyrób, 
którego funkcjonowanie zależy od źródła 
energii elektrycznej lub źródła energii 
innego niż energia generowana 
bezpośrednio przez organizm ludzki lub 
przez siłę grawitacji i który działa poprzez 
zmianę gęstości lub przetwarzanie tej 
energii. Za aktywne wyroby medyczne nie 
uważa się wyrobów przeznaczonych do 
przenoszenia, bez znaczących zmian, 
energii, substancji lub innych elementów 
między aktywnym wyrobem a pacjentem.

Or. de

Poprawka 246
Thomas Ulmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Samodzielne oprogramowanie uważa się 
za wyrób aktywny;

skreślony

Or. de

Poprawka 247
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 5 – tiret drugie– akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za wyrób do implantacji uważa się 
również wyrób przeznaczony do 
częściowego wprowadzenia do ciała 
ludzkiego w drodze zabiegu klinicznego i 
przeznaczony do pozostawania po zabiegu 

Za wyrób do implantacji uważa się 
również wyrób przeznaczony do 
częściowego wprowadzenia do ciała 
ludzkiego w drodze zabiegu klinicznego i 
przeznaczony do pozostawania po zabiegu 
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w ludzkim ciele przez co najmniej 30 dni; w ludzkim ciele przez co najmniej 30 dni, z 
wyjątkiem wszelkich wyrobów 
przeznaczonych do umieszczania w 
zębach, należących do klasy IIa, które nie 
podlegają w związku z tym art. 16 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wyrób do implantacji przeznaczony do umieszczania w zębach (wypełnienia stomatologiczne) 
należy do klasy II na mocy art. 8 niniejszego rozporządzenia. Nie istnieją przyczyny naukowe 
lub medyczne do tego, aby wypełnienia stomatologiczne miały podlegać wymogom 
przewidzianym na mocy niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wyrobów do 
implantacji, takich jak wymóg określony w art. 16, by towarzyszyła im karta implantu.

Poprawka 248
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 5 – tiret drugie– akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za wyrób do implantacji uważa się 
również wyrób przeznaczony do 
częściowego wprowadzenia do ciała 
ludzkiego w drodze zabiegu klinicznego i 
przeznaczony do pozostawania po zabiegu 
w ludzkim ciele przez co najmniej 30 dni;

Za wyrób do implantacji uważa się 
również wyrób przeznaczony do 
częściowego wprowadzenia do ciała 
ludzkiego w drodze zabiegu klinicznego i 
przeznaczony do pozostawania po zabiegu 
w ludzkim ciele przez co najmniej 30 dni;

„wyrób do implantacji” oznacza wyrób, 
włącznie z wyrobami częściowo lub 
całkowicie wchłoniętymi, który jest 
przeznaczony do 

Or. en

Uzasadnienie

Wypełnienia stomatologiczne umieszczane w zębie nie powinny być traktowane jako wyroby 
do implantacji. Jednak implanty dentystyczne umieszczane w kości szczęki (implanty 
wewnątrzkostne) będą traktowane jako wyroby do implantacji.
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Poprawka 249
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy– punkt 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „wyrób jednorazowego użytku” 
oznacza wyrób, który przeznaczony jest do 
zastosowania wobec jednego pacjenta w 
ramach jednego zabiegu.

(8) „wyrób jednorazowego użytku” 
oznacza wyrób, który przeznaczony jest do 
zastosowania wobec jednego pacjenta w 
ramach jednego zabiegu i który poddano 
testom wykazującym, że nie jest możliwe 
jego ponowne użycie.

Or. en

Uzasadnienie

Producenci muszą przekazać szczegółowe informacje uzasadniające, dlaczego wyrób 
medyczny nie może być stosowany wielokrotnie lub dlaczego jego ponowne użycie mogłoby 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów/użytkowników. Jeżeli na obiektywnych 
podstawach wykazano niemożność ponownego użycia, wyrób medyczny nie może być 
poddawany regeneracji. Ten przepis szczegółowy powinien sprawić, że wyroby medyczne nie 
będą etykietowane jako wyroby „jednorazowego użytku” częściej niż to konieczne i będzie 
możliwy lepszy nadzór nad regeneracją.

Poprawka 250
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) „wyrób przeznaczony do 
jednorazowego użytku” oznacza wyrób, 
który przeznaczony jest do zastosowania 
wobec jednego pacjenta w ramach 
jednego zabiegu, przy czym nie wykazano 
braku możliwości jego ponownego użycia;

Or. en
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Uzasadnienie

Rozwijając definicję „wyrobu jednorazowego użytku”, w przypadku gdy nie wykazano, że 
ponowne użycie wyrobu jednorazowego użytku jest niemożliwe, możliwość regeneracji 
pozostaje w gestii podmiotu odpowiedzialnego za regenerację z zastrzeżeniem, że regeneracja 
tego rodzaju jest bezpieczna i zgodna z przepisami art. 15. Należy odpowiednio dostosować 
informacje na etykiecie oraz informacje zawarte w instrukcji używania (jak określono w sekcji 
19.2 i 19.3 załącznika I) w celu odzwierciedlenia różnicy pomiędzy wyrobem „jednorazowego 
użytku” a wyrobem „przeznaczonym do jednorazowego użytku”.

Poprawka 251
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) „wyrób wielokrotnego użytku” 
oznacza wyrób, którego można ponownie 
użyć i któremu muszą towarzyszyć 
informacje o odpowiednich procesach 
pozwalających na jego wielokrotne użycie, 
takich jak czyszczenie, dezynfekcja, 
przechowywanie i, w stosownych 
przypadkach, metoda sterylizacji wyrobu, 
przeznaczonego do ponownej sterylizacji 
oraz wszelkie ograniczenia dotyczące 
liczby kolejnych użyć;

Or. en

Uzasadnienie

Dla uzyskania większej jasności, wyroby, w odniesieniu do których wykazano, że można 
używać ich wielokrotnie, powinny zostać zdefiniowane jako „wyroby wielokrotnego użytku”, 
w przeciwieństwie do wyrobów „przewidzianych do jednorazowego użytku”.

Poprawka 252
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „udostępnienie na rynku” oznacza 
dostarczenie wyrobu, innego niż badany 
wyrób, w celu jego dystrybucji, 
konsumpcji lub używania na rynku 
unijnym w ramach działalności 
handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;

(16) „udostępnienie na rynku” oznacza 
dostarczenie wyrobu, innego niż badany 
wyrób, w celu jego dystrybucji, 
konsumpcji lub używania na rynku 
unijnym, odpłatnie lub nieodpłatnie;

Or. en

Poprawka 253
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy– punkt 19 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) „producent” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która wytwarza lub 
całkowicie odtwarza wyrób lub która zleca 
zaprojektowanie, wytworzenie lub 
całkowite odtworzenie wyrobu i oferuje 
ten wyrób pod nazwą własną lub własnym 
znakiem towarowym.

(19) „producent” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która jest 
odpowiedzialna za produkcję, 
projektowanie, pakowanie i oznakowanie 
wyrobu lub całkowicie odtwarza wyrób i 
oferuje go pod własną nazwą.

Or. cs

Poprawka 254
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy– punkt 19 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) „producent” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która wytwarza lub 
całkowicie odtwarza wyrób lub która zleca 
zaprojektowanie, wytworzenie lub 
całkowite odtworzenie wyrobu i oferuje ten 
wyrób pod nazwą własną lub własnym 

(19) „producent” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która wytwarza lub 
całkowicie odtwarza wyrób lub która zleca 
zaprojektowanie, wytworzenie lub 
całkowite odtworzenie wyrobu i oferuje ten 
wyrób pod nazwą własną lub własnym 
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znakiem towarowym. znakiem towarowym.

Or. en

Poprawka 255
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy– punkt 19 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) „producent” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która wytwarza lub 
całkowicie odtwarza wyrób lub która zleca 
zaprojektowanie, wytworzenie lub 
całkowite odtworzenie wyrobu i oferuje 
ten wyrób pod nazwą własną lub własnym 
znakiem towarowym.

(19) „producent” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną, odpowiedzialną za 
projektowanie, produkcję, pakowanie 
i etykietowanie wyrobu przed 
wprowadzeniem do obrotu pod własną
nazwą, niezależnie od tego, czy te operacje 
wykonuje ta osoba, czy osoba trzecia 
działająca w jej imieniu. Wymogi 
niniejszego rozporządzenia, które powinny 
być spełnione przez producentów, mają 
również zastosowanie w stosunku do osób 
fizycznych lub prawnych, które montują, 
pakują, przetwarzają, w pełni odnawiają 
lub oznaczają jeden lub więcej wyrobów 
gotowych i/lub nadają im zamierzony cel, 
w celu wprowadzenia do obrotu pod 
własną nazwą lub własnym znakiem 
towarowym.

Or. en

Poprawka 256
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy– punkt 19 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) „producent” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która wytwarza lub 
całkowicie odtwarza wyrób lub która zleca 

(19) „producent” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która wytwarza lub 
całkowicie odtwarza wyrób lub która zleca 
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zaprojektowanie, wytworzenie lub 
całkowite odtworzenie wyrobu i oferuje ten 
wyrób pod nazwą własną lub własnym 
znakiem towarowym.

zaprojektowanie, wytworzenie lub 
całkowite odtworzenie wyrobu i oferuje ten 
wyrób pod nazwą własną.

Or. de

Uzasadnienie

Z prawnego punktu widzenia znak towarowy nie ma nic wspólnego z faktem bycia 
producentem.

Poprawka 257
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs

Poprawka 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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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 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy– punkt 27 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) „regeneracja” oznacza proces 
dokonywany na używanym wyrobie celem 
umożliwienia bezpiecznego ponownego 
użycia wyrobu, w tym czyszczenie, 
dezynfekcję, sterylizację i podobne 
procedury, a także badanie i przywracanie 
bezpieczeństwa technicznego i 
funkcjonalnego używanego wyrobu.

(27) „regeneracja” oznacza proces 
dokonywany na używanym wyrobie celem 
umożliwienia bezpiecznego ponownego 
użycia wyrobu, w tym czyszczenie, 
dezynfekcję, sterylizację i podobne 
procedury, a także badanie i przywracanie 
bezpieczeństwa technicznego i 
funkcjonalnego używanego wyrobu.
definicja ta nie obejmuje usług rutynowej 
konserwacji wyrobu;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne, że działania dotyczące rutynowej konserwacji (takie jak kontrola respiratorów w 
szpitalach) nie są objęte tą kategorią.

Poprawka 260
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy– punkt 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31 a) „bezpieczeństwo” oznacza brak lub 
unikanie niedopuszczalnego ryzyka dla 
pacjenta lub użytkownika;
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Or. de

Poprawka 261
Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) „ocena kliniczna” oznacza ocenę i 
analizę danych klinicznych odnoszących 
się do wyrobu, dokonywane celem 
weryfikacji bezpieczeństwa i działania
wyrobu podczas używania zgodnego z 
zamierzeniem producenta;

(32) „ocena kliniczna” oznacza ocenę i 
analizę danych klinicznych odnoszących 
się do wyrobu, dokonywane celem 
weryfikacji bezpieczeństwa, działania i
skuteczności wyrobu podczas używania 
zgodnego z zamierzeniem producenta;

Or. en

Poprawka 262
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) „badanie kliniczne wyrobu” oznacza 
systematyczne badanie na co najmniej 
jednej osobie podjęte celem oceny 
bezpieczeństwa lub działania wyrobu;

(33) „badanie kliniczne wyrobu” oznacza 
systematyczne badanie na co najmniej 
jednej osobie podjęte celem oceny 
bezpieczeństwa, działania lub skuteczności
wyrobu;

Or. de

Uzasadnienie

Podczas badania klinicznego należy badać nie tylko bezpieczeństwo i działanie wyrobu, ale 
także to, jakie dodatkowe korzyści przynosi on w porównaniu do innych terapii.

Poprawka 263
Mairead McGuinness
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) „sponsor” oznacza osobę fizyczną, 
przedsiębiorstwo, instytucję lub 
organizację odpowiedzialną lub 
odpowiedzialne za podjęcie i 
przeprowadzenie badania klinicznego 
wyrobu;

(37) „sponsor” oznacza osobę fizyczną, 
przedsiębiorstwo, instytucję lub 
organizację odpowiedzialną lub 
odpowiedzialne za podjęcie, zarządzanie, 
prowadzenie lub finansowanie badania 
klinicznego wyrobu;

Or. en

Poprawka 264
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) „sponsor” oznacza osobę fizyczną, 
przedsiębiorstwo, instytucję lub 
organizację odpowiedzialną lub 
odpowiedzialne za podjęcie i
przeprowadzenie badania klinicznego 
wyrobu;

(37) „sponsor” oznacza osobę fizyczną, 
przedsiębiorstwo, instytucję lub 
organizację odpowiedzialną lub 
odpowiedzialne za podjęcie, zarządzanie, 
prowadzenie i/lub finansowanie badania 
klinicznego wyrobu;

Or. de

Poprawka 265
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) „sponsor” oznacza osobę fizyczną, 
przedsiębiorstwo, instytucję lub 
organizację odpowiedzialną lub 
odpowiedzialne za podjęcie i 
przeprowadzenie badania klinicznego 

(37) „sponsor” oznacza osobę fizyczną, 
przedsiębiorstwo, instytucję lub 
organizację odpowiedzialną lub 
odpowiedzialne za podjęcie, zarządzanie 
lub finansowanie badania klinicznego 
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wyrobu; wyrobu;

Or. en

Poprawka 266
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37 a) „ocena zgodności badania 
klinicznego” oznacza kontrolę oficjalnych 
dokumentów, jednostek i zapisów oraz 
kontrolę wystarczającej ochrony 
ubezpieczeniowej przez właściwy organ; 
ocena ta może odbyć się u sponsora i/lub 
w jednostce badawczej lub w miejscu, 
które właściwy organ uzna za stosowne;

Or. de

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do wniosku w sprawie rozporządzenia (COM(2012)369 wersja ostateczna) 
niniejsze rozporządzenie nie zawiera propozycji dotyczących oceny zgodności badania 
klinicznego. Należy jednak spełniać minimalne standardy.

Poprawka 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 39 – tiret drugie– podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) hospitalizacja lub przedłużenie 
hospitalizacji,

(iii) hospitalizacji lub przedłużenie 
hospitalizacji pacjenta,

Or. en
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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 268
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 39 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zagrożenie życia płodu, śmierć płodu 
bądź choroba lub wada wrodzona;

– zagrożenie życia płodu, śmierć płodu 
bądź wrodzone upośledzenie funkcji 
fizycznych lub umysłowych lub wada 
wrodzona;

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „chorób wrodzonych” jest przez osoby niepełnosprawne i ich przedstawicieli 
postrzegane jako dyskryminujące. Dlatego powinno zostać zastąpione.

Poprawka 269
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy– punkt 40 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(40) „defekt wyrobu” oznacza 
nieprawidłowość w zakresie tożsamości, 
jakości, trwałości, niezawodności, 
bezpieczeństwa lub działania badanego 
wyrobu, w tym wadliwe działanie, lub 
nieprawidłowości w informacjach 
podanych przez producenta.

Or. de
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Poprawka 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) „incydent” oznacza wadliwe działanie 
lub pogorszenie właściwości lub 
skuteczności wyrobu udostępnionego na 
rynku, nieprawidłowość w informacjach 
podanych przez producenta oraz 
niespodziewany, niepożądany efekt 
uboczny;

(43) „incydent” oznacza wadliwe działanie 
lub pogorszenie właściwości lub 
skuteczności wyrobu udostępnionego na 
rynku, nieprawidłowość w informacjach 
podanych przez producenta oraz 
niespodziewany, niepożądany efekt 
uboczny, w tym bezprawne użycie wyrobu;

Or. en

Poprawka 271
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek państwa członkowskiego 
lub z inicjatywy własnej Komisja może, w 
drodze aktów wykonawczych, określić, czy 
dany produkt lub dana kategoria bądź 
grupa produktów są lub nie są objęte 
definicją „wyrobu medycznego” lub 
„wyposażenia wyrobu medycznego”. 
Takie akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 88 ust. 3.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Każdorazowa decyzja o statusie prawnym poszczególnych wyrobów należy do państw 
członkowskich, co przewidziano także w motywie 8.  Ponadto akty wykonawcze są 
niewłaściwe pod względem prawnym do podejmowania każdorazowych decyzji w sprawie 
zaszeregowania poszczególnych wyrobów.
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Poprawka 272
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek państwa członkowskiego
lub z inicjatywy własnej Komisja może, w 
drodze aktów wykonawczych, określić,
czy dany produkt lub dana kategoria bądź 
grupa produktów są lub nie są objęte 
definicją „wyrobu medycznego” lub
„wyposażenia wyrobu medycznego”. Takie 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

1. Komisja dobrowolnie – z własnej 
inicjatywy – lub obowiązkowo – na
wniosek państwa członkowskiego –
określa, w drodze aktów wykonawczych, 
czy dany produkt lub dana kategoria bądź 
grupa produktów są lub nie są objęte 
definicją „wyrobu medycznego” lub
„wyposażenia wyrobu medycznego” lub 
„wyposażenia wyrobu medycznego”.
Takie akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 88 ust. 3.

Or. en

Poprawka 273
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek państwa członkowskiego 
lub z inicjatywy własnej Komisja może, w 
drodze aktów wykonawczych, określić, czy 
dany produkt lub dana kategoria bądź 
grupa produktów są lub nie są objęte 
definicją „wyrobu medycznego” lub 
„wyposażenia wyrobu medycznego”. Takie 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

1. Na wniosek państwa członkowskiego 
lub z inicjatywy własnej, po zasięgnięciu 
opinii zainteresowanego producenta ze 
względu na obawy dotyczące 
bezpieczeństwa pacjentów oraz ze względu 
na najnowsze odkrycia naukowe, Komisja 
może, w drodze aktów wykonawczych, 
określić, czy dany produkt lub dana 
kategoria bądź grupa produktów są lub nie 
są objęte definicją „wyrobu medycznego” 
lub „wyposażenia wyrobu medycznego”. 
Takie akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
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mowa w art. 88 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Aby zagwarantować producentom wyrobów medycznych wystarczającą pewność prawa, 
należy podać ewentualne powody kontroli Komisji. Komitet techniczny, który przeprowadza 
kontrolę, powinien przed podjęciem decyzji zwrócić się do zainteresowanego producenta o 
zajęcie stanowiska lub ewentualnie o uzupełniające dokumenty naukowe.

Poprawka 274
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek państwa członkowskiego
lub z inicjatywy własnej Komisja może, w 
drodze aktów wykonawczych, określić,
czy dany produkt lub dana kategoria bądź 
grupa produktów są lub nie są objęte 
definicją „wyrobu medycznego” lub
„wyposażenia wyrobu medycznego”. Takie 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

1. Komisja dobrowolnie – z własnej 
inicjatywy – lub obowiązkowo – na
wniosek państwa członkowskiego –
określa, w drodze aktów wykonawczych, 
czy dany produkt lub dana kategoria bądź 
grupa produktów są lub nie są objęte 
definicją „wyrobu medycznego” lub
„wyposażenia wyrobu medycznego” lub 
„wyposażenia wyrobu medycznego”.
Takie akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 88 ust. 3.

Or. en

Poprawka 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek państwa członkowskiego 
lub z inicjatywy własnej Komisja może, w 

1. Na wniosek państwa członkowskiego 
lub po konsultacji z tym państwem 
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drodze aktów wykonawczych, określić, czy 
dany produkt lub dana kategoria bądź 
grupa produktów są lub nie są objęte 
definicją „wyrobu medycznego” lub
„wyposażenia wyrobu medycznego”. Takie 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

członkowskim Komisja może, w drodze 
aktów wykonawczych, określić, czy dany 
produkt lub dana kategoria bądź grupa 
produktów są lub nie są objęte definicją
„wyrobu medycznego” lub „wyposażenia 
wyrobu medycznego”. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

Or. en

Poprawka 276
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek państwa członkowskiego
lub z inicjatywy własnej Komisja może, w 
drodze aktów wykonawczych, określić, czy 
dany produkt lub dana kategoria bądź 
grupa produktów są lub nie są objęte 
definicją „wyrobu medycznego” lub
„wyposażenia wyrobu medycznego”. Takie 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

1. Na wniosek państwa członkowskiego
oraz po zasięgnięciu opinii MDCG i 
zainteresowanego przedsiębiorstwa
Komisja może, w drodze aktów 
wykonawczych, określić, czy dany
nowatorski produkt lub dana nowa
kategoria bądź nowa grupa produktów są 
lub nie są objęte definicją „wyrobu 
medycznego” lub „wyposażenia wyrobu 
medycznego”. Takie akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 88 ust. 
3. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wyrobów, które już zostały dopuszczone.

Or. de

Uzasadnienie

Do państw członkowskich należy każdorazowe określanie kategorii wyrobów. Ponadto 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, potrzebują pewności prawa. W przypadku inicjatywy samej 
Komisji brak tej pewności.
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Poprawka 277
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek państwa członkowskiego
lub z inicjatywy własnej Komisja może, w 
drodze aktów wykonawczych, określić, czy 
dany produkt lub dana kategoria bądź 
grupa produktów są lub nie są objęte 
definicją „wyrobu medycznego” lub
„wyposażenia wyrobu medycznego”. Takie 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

1. Na wniosek państwa członkowskiego i 
po konsultacji z MDCG Komisja może, w 
drodze aktów wykonawczych, określić, czy 
dany produkt lub dana kategoria bądź 
grupa produktów są lub nie są objęte 
definicją „wyrobu medycznego” lub
„wyposażenia wyrobu medycznego”. Takie 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Klasyfikacja wyrobów i wszelkie zmiany w tym zakresie powinny opierać się na szczegółowej 
ocenie w drodze konsultacji z MDCG, i Komisja nie powinna podejmować ich samodzielnie.

Poprawka 278
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po przeprowadzeniu procedury 
konsultacyjnej, o której mowa w ust. 1, 
Komisja opracowuje wytyczne dotyczące 
procedury kategoryzacji wyrobów opartej 
na dowodach naukowych.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika z ust. 1.
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Poprawka 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dopilnowuje, aby państwa 
członkowskie dzieliły się wiedzą fachową 
w dziedzinie wyrobów medycznych, 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro, produktów leczniczych, tkanek i 
komórek ludzkich, kosmetyków, 
produktów biobójczych, żywności oraz, w 
razie potrzeby, innych produktów w celu 
ustalenia odpowiedniego statusu prawnego 
danego produktu lub danej kategorii bądź 
grupy produktów.

2. Komisja dopilnowuje, aby państwa 
członkowskie i właściwe zainteresowane 
strony, w tym grupy pacjentów, dzieliły się 
wiedzą fachową w dziedzinie wyrobów 
medycznych, wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro, produktów 
leczniczych, tkanek i komórek ludzkich, 
kosmetyków, produktów biobójczych, 
żywności oraz, w razie potrzeby, innych 
produktów w celu ustalenia odpowiedniego 
statusu prawnego danego produktu lub 
danej kategorii bądź grupy produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Pacjenci są tymi osobami, które stosują wyroby w codziennym życiu, w związku z czym mają 
inne spojrzenie na stosunek ryzyka do korzyści.

Poprawka 280
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dopilnowuje, aby państwa 
członkowskie dzieliły się wiedzą fachową
w dziedzinie wyrobów medycznych, 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro, produktów leczniczych, tkanek i 
komórek ludzkich, kosmetyków, 
produktów biobójczych, żywności oraz, w 
razie potrzeby, innych produktów w celu 

2. Komisja w drodze aktu wykonawczego 
określa status prawny produktów z 
pogranicza medycyny na podstawie opinii 
wielodyscyplinarnej grupy ekspertów 
złożonej z ekspertów w dziedzinie 
wyrobów medycznych, wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro, 
produktów leczniczych, tkanek i komórek 
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ustalenia odpowiedniego statusu 
prawnego danego produktu lub danej 
kategorii bądź grupy produktów.

ludzkich, kosmetyków, produktów 
biobójczych oraz żywności. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

Or. en

Poprawka 281
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku produktów lub grup 
produktów, w których skład wchodzą 
substancje lub połączenia substancji 
mające wnikać do wewnątrz ciała przez 
otwory naturalne lub przez powierzchnię 
ciała i które zostały uznane za wyroby 
medyczne przez wielodyscyplinarną grupę 
ekspertów, Komisja w drodze aktów 
wykonawczych określa klasę ryzyka na 
podstawie faktycznego ryzyka i z 
uwzględnieniem rzetelnych dowodów 
naukowych. Wyżej wspomniane akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

Or. en

Poprawka 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wyroby wyprodukowane i używane w 
pojedynczej instytucji zdrowia publicznego 

4. Wyroby wyprodukowane i używane w 
pojedynczej instytucji zdrowia publicznego 
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uważa się za wprowadzone do używania.
Do wspomnianych wyrobów nie stosuje się 
przepisów odnoszących się do 
oznakowania CE, o których mowa w art. 
18, oraz obowiązków określonych w art. 
23 do 27, o ile produkcja i używanie tych 
wyrobów odbywa się w ramach 
pojedynczego systemu zarządzania 
jakością obowiązującego w danej instytucji 
zdrowia publicznego.

uważa się za wprowadzone do używania.
Do wspomnianych wyrobów nie stosuje się 
przepisów odnoszących się do 
oznakowania CE, o których mowa w art. 
18, oraz obowiązków określonych w art. 
23, 26 i 27, o ile produkcja i używanie tych 
wyrobów odbywa się w ramach 
pojedynczego systemu zarządzania 
jakością obowiązującego w danej instytucji 
zdrowia publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta, należy zapewnić pełną identyfikowalność i 
przejrzystość odnośnie do wyrobów stosowanych w ramach jednej instytucji zdrowia 
publicznego. W związku z tym art. 24 (Niepowtarzalny kod identyfikacyjny) i art. 25 
(Elektroniczny system rejestracji wyrobów) powinny mieć również pełne zastosowanie do tych 
wyrobów, tak samo jak w przypadku wszelkich innych wyrobów stosowanych poza jedną 
instytucją zdrowia publicznego.

Poprawka 283
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. cs

Poprawka 284
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 285
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyrób oferowany za pomocą usług 
społeczeństwa informacyjnego, jak 
określono w art. 1 pkt 2 dyrektywy 
98/34/WE, osobie fizycznej lub prawnej, 
mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę 
w Unii, jest zgodny z niniejszym 
rozporządzeniem nie później niż w chwili 
wprowadzenia tego wyrobu do obrotu.

1. Wyrób oferowany za pomocą usług 
społeczeństwa informacyjnego, jak 
określono w art. 1 pkt 2 dyrektywy 
98/34/WE, osobie fizycznej lub prawnej, 
mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę 
w Unii, jest zgodny z niniejszym 
rozporządzeniem nie później niż w dniu
wprowadzenia tego wyrobu do obrotu.

Or. sl

Uzasadnienie

W dyrektywach UE stosowane są różne definicje terminów „wprowadzanie do obrotu” i 
„udostępnianie na rynku”. Wyroby powinny być zgodne z rozporządzeniem niezwłocznie po 
ich wprowadzeniu do obrotu (niezależnie od tego, czy trafiają do odbiorcy końcowego, czy do 
magazynów).

Amendment 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

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

Or. pl

Justification

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.

Amendment 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 b (new)

Text proposed by the Commission Amendment

2 b. 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 
właściwości i działania wyrobu przez:
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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

Justification

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 288
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Gdy brak jest norm zharmonizowanych 
lub gdy odpowiednie normy 
zharmonizowane są niewystarczające, 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wspólnych specyfikacji technicznych w 
odniesieniu do ogólnych wymogów 

1. W przypadku braku zharmonizowanych
norm, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania wspólnych specyfikacji 
technicznych w odniesieniu do ogólnych 
wymogów dotyczących bezpieczeństwa i 
działania określonych w załączniku I, 
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dotyczących bezpieczeństwa i działania 
określonych w załączniku I, dokumentacji 
technicznej określonej w załączniku II lub 
do oceny klinicznej i klinicznych działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu, 
określonych w załączniku XIII. Wspólne 
specyfikacje techniczne są przyjmowane 
na mocy aktów wykonawczych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

dokumentacji technicznej określonej w 
załączniku II lub do oceny klinicznej i 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu, określonych w 
załączniku XIII. Wspólne specyfikacje 
techniczne są przyjmowane na mocy aktów 
wykonawczych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 88 ust. 
3.

Or. en

Poprawka 289
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Gdy brak jest norm zharmonizowanych
lub gdy odpowiednie normy 
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 oceny klinicznej i klinicznych działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu,
określonych w załączniku XIII. Wspólne 
specyfikacje techniczne są przyjmowane 
na mocy aktów wykonawczych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

1. W przypadku braku zharmonizowanych
norm 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. 88 ust. 
3.

Or. en

Poprawka 290
Mairead McGuinness
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Gdy brak jest norm zharmonizowanych
lub gdy odpowiednie normy 
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 oceny klinicznej i klinicznych działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu, 
określonych w załączniku XIII. Wspólne 
specyfikacje techniczne są przyjmowane 
na mocy aktów wykonawczych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

1. W przypadku braku zharmonizowanych
norm 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. 88 ust. 
3.

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy norm zharmonizowanych określa się, które podstawowe wymogi rozporządzenia są 
spełniane dzięki zgodności z normą. Komisja określa, które normy są zharmonizowane. W 
przypadku gdy dana norma nie odzwierciedla już najnowszego stanu wiedzy, Komisja 
dokonuje jej deharmonizacji i norma ta musi zostać poddana przeglądowi przez właściwy 
organ. W związku z tym zdanie pierwsze art. 7 „... lub gdy odpowiednie normy 
zharmonizowane są niewystarczające ...” prowadzi do niejasności.

Poprawka 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Gdy brak jest norm zharmonizowanych 
lub gdy odpowiednie normy 
zharmonizowane są niewystarczające, 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 

1. W przypadku braku zharmonizowanych
norm, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania wspólnych specyfikacji 
technicznych w odniesieniu do ogólnych 
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wspólnych specyfikacji technicznych w 
odniesieniu do ogólnych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i działania 
określonych w załączniku I, dokumentacji 
technicznej określonej w załączniku II lub 
do oceny klinicznej i klinicznych działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu, 
określonych w załączniku XIII. Wspólne 
specyfikacje techniczne są przyjmowane 
na mocy aktów wykonawczych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

wymogów dotyczących bezpieczeństwa i 
działania określonych w załączniku I, 
dokumentacji technicznej określonej w 
załączniku II lub do oceny klinicznej i 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu, określonych w 
załączniku XIII. Wspólne specyfikacje 
techniczne są przyjmowane na mocy aktów 
wykonawczych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 88 ust. 
3.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólne specyfikacje techniczne należy opracować wyłącznie wtedy, gdy nie istnieją normy.
Jeżeli dana norma jest ogłoszona w Dz.U. UE, jest uznawana za wystarczającą, by uznać 
zgodność z odnośnymi ogólnymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa i działania. Tworzenie 
wspólnych specyfikacji technicznych ważnych wyłącznie w UE, aby uzupełnić normę
zharmonizowaną, doprowadziłoby do powstania rozbieżności między szczeblem światowym a 
unijnym. Zmniejszyłoby to szanse pacjentów w UE na skorzystanie z innowacyjnych 
technologii i mogłoby zaszkodzić zdolności małych unijnych przedsiębiorstw do wywozu ich 
innowacji.

Poprawka 292
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przyjmując wspólne specyfikacje 
techniczne, o których mowa w ust. 1, 
Komisja nie narusza spójności systemu 
normalizacji europejskiej. Wspólne 
specyfikacje techniczne są spójne, jeśli nie 
stoją w sprzeczności z normami 
europejskimi, czyli obejmują obszary, 
gdzie nie istnieją zharmonizowane normy, 
nie przewiduje się w najbliższym czasie 
przyjęcia nowych norm europejskich, 
gdzie istniejące normy nie zostały przyjęte 
przez rynek lub gdzie normy te się 
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zdezaktualizowały lub okazały się 
niewystarczające zgodnie z danymi z 
nadzoru, i gdzie w najbliższym czasie nie 
przewiduje się przekształcenia specyfikacji 
technicznych w europejski dokument 
normalizacyjny.

Or. en

Poprawka 293
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku braku niezbędnych 
standardów i/lub w przypadku gdy 
właściwe organy lub specjaliści wskazują 
na ich niedoskonałość, Komisja powinna 
mieć możliwość zwrócenia się do 
specjalistów, aby zaproponowali zmiany w 
tej specjalistycznej dziedzinie.
Proponowane zmiany powinny następnie 
zostać włączone do niniejszego 
rozporządzenia w formie aktów 
wykonawczych.

Or. de

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba stworzenia specjalnych klinicznych standardów wyrobów, które powinny 
zostać opracowane przez niezależnych ekspertów dla każdej kategorii wyrobów medycznych 
wysokiego ryzyka w formie międzynarodowego zestawienia obejmującego kryteria do oceny 
nowych wyrobów oraz do wydawania zaleceń jako odpowiedniego narzędzia pozwalającego 
na ocenę nowego wyrobu, zanim trafi na rynek.

Poprawka 294
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku gdy producenci nowych 
wyrobów medycznych składają wniosek o 
wprowadzenie do obrotu i nie posiadają 
szczegółowych norm, Komisja Europejska 
zasięga opinii wszystkich organów 
krajowych i przedstawia grupie ekspertów 
nowe normy. Wspomniana grupa 
ekspertów opiera się na całej dostępnej 
literaturze naukowej i uwzględnia opinie 
mniejszości. Zostaną one zawarte w opinii 
grupy ekspertów i będą stanowić 
przedmiot komunikatu skierowanego do 
personelu medycznego i pacjentów.

Or. fr

Poprawka 295
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Komisja przyjmuje wspólne 
specyfikacje techniczne, o których mowa 
w ust. 1, po konsultacjach z MDCG, w 
skład której wchodzi także przedstawiciel 
europejskiego organu normalizacyjnego.

Or. en

Poprawka 296
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Domniemywa się, że wyroby zgodne ze 
wspólnymi specyfikacjami technicznymi, o 
których mowa w ust. 1, są zgodne z 

2. Domniemywa się, że wyroby zgodne ze 
wspólnymi specyfikacjami technicznymi, o 
których mowa w ust. 1, są zgodne z 
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wymaganiami niniejszego rozporządzenia 
w zakresie objętym tymi specyfikacjami 
lub ich fragmentem.

wymaganiami niniejszego rozporządzenia 
w zakresie objętym tymi specyfikacjami 
lub ich fragmentem.

Techniczna treść wspólnych specyfikacji 
technicznych musi być opracowana przy 
odpowiednim wsparciu ze strony 
właściwych zainteresowanych stron, 
których te specyfikacje dotyczą, i w taki 
sposób, aby ich opracowanie nie 
rzutowało na dane normy i wytyczne

Or. en


