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Poprawka 238
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Klasyfikacja i ocena zgodności Klasyfikacja, pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu i ocena zgodności

Or. en

Poprawka 239
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyroby dzieli się na klasy A, B, C oraz 
D, uwzględniając przewidziane 
zastosowanie wyrobów oraz związane z 
nimi zagrożenia. Klasyfikację 
przeprowadza się zgodnie kryteriami 
klasyfikacji określonymi w załączniku VII.

1. Wyroby dzieli się na klasy A, B, C oraz 
D, uwzględniając przewidziane 
zastosowanie wyrobów, ich nowość, 
złożoność oraz związane z nimi 
zagrożenia. Klasyfikację przeprowadza się 
zgodnie kryteriami klasyfikacji 
określonymi w załączniku VII.

Or. en

Poprawka 240
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 5 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział V Rozdział III
Klasyfikacja i ocena zgodności Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i 

ocena zgodności

Or. en

Poprawka 241
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 5 –sekcja 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 1 – Klasyfikacja Rozdział II
Klasyfikacja

Or. en

Poprawka 242
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 5 – sekcja 1 – artykuł 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 1a – Pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu

Artykuł 39a (nowy)
Ogólne zasady dotyczące pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu
1. Warunkiem wprowadzenia 
innowacyjnych wyrobów klasy D do 
obrotu na terenie Unii Europejskiej jest 
uzyskanie pozwolenia Unii Europejskiej 
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na dopuszczenie do obrotu udzielanego z 
zastosowaniem procedury 
scentralizowanej, o której mowa w art. 
39c, i zgodnie z postanowieniami 
niniejszego rozporządzenia.
2. Warunkiem wprowadzenia 
nieinnowacyjnych wyrobów klasy D do 
obrotu na terenie państwa członkowskiego 
jest uzyskanie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu udzielanego przez 
właściwy organ państwa członkowskiego z 
zastosowaniem procedury 
zdecentralizowanej, o której mowa w art. 
39d, i zgodnie z postanowieniami 
niniejszego rozporządzenia.
3. W drodze odstępstwa od ust. 2 
producent może podjąć decyzję o złożeniu 
wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu zgodnie z procedurą 
scentralizowaną w odniesieniu do 
wyrobów wyszczególnionych w ust. 2.
4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 85 
w celu zmodyfikowania wykazu 
określonego w ust. 1 z uwagi na postęp 
techniczny.
5. Wyroby, o których mowa w ust. 1 i 2, 
które według stanu na dzień wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia obecne 
są już na rynku unijnym podlegają 
wymogowi uzyskania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zgodnie z 
procedurami określonymi w niniejszej 
sekcji obowiązującego od daty ważności 
posiadanego certyfikatu.
6. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
wydane na mocy niniejszej sekcji jest 
ważne przez okres pięciu lat.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
może zostać odnowione po pięciu latach 
na podstawie ponownej oceny równowagi 
ryzyka-korzyści dokonanej przez Agencję.
7. Wnioski o pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu oraz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu wydane na mocy 
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art. 39c, 39d, 39e oraz 39f, jak również 
informacje, o których mowa w art. 39b 
wprowadzane są do systemu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 
39b ust. 1 odpowiednio, przez Komisję lub 
państwa członkowskie, bezzwłocznie lub 
najpóźniej 15 dni po otrzymaniu.
Przed rozpatrzeniem wniosku o 
dopuszczenie do obrotu wyrobu 
medycznego Komitet ds. Wprowadzania 
do Obrotu Wyrobów Medycznych, o 
którym mowa w art. 41c, lub właściwy 
organ w danym państwie członkowskim 
weryfikują, czy w odniesieniu do tego 
samego wyrobu medycznego nie złożono 
już wniosku.

Or. en

Poprawka 243
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 5 – sekcja 1 a – artykuł 39 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39b (nowy)
Elektroniczny system pozwoleń na 

dopuszczenie do obrotu
1. Komisja, współpracując z państwami 
członkowskimi, tworzy elektroniczny 
system rejestracji wniosków o 
dopuszczenie do obrotu oraz wydanych 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, o 
których mowa w niniejszej sekcji, służący 
do zbierania i przetwarzania 
wymienionych niżej informacji oraz 
zarządza tym systemem:
- nazwa producenta,
- nazwa wyrobu medycznego oraz 
odpowiadająca mu klasa ryzyka,
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- stosowana procedura,
- w przypadku procedury 
zdecentralizowanej – wskazanie państwa 
członkowskiego, w którym producent 
złożył wniosek,
- dokumentacja dołączona do wniosku o 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu,
- sprawozdanie z oceny dotyczące wyrobu 
medycznego sporządzone w toku 
procedury pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu,
- data zatwierdzenia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu oraz data 
faktycznego wprowadzenia wyrobu do 
obrotu, jeżeli rzeczone daty są różne,
- wszelkie informacje na temat 
zawieszenia lub wycofania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.
2. Europejska Agencja Leków wprowadza 
do elektronicznego systemu rejestracji 
informacje dotyczące procedury 
scentralizowanej, o której mowa w art. 
39c, zebrane i przetworzone w systemie 
elektronicznym.
Państwa członkowskie wprowadzają do 
elektronicznego systemu rejestracji 
informacje dotyczące procedury 
zdecentralizowanej, o której mowa w art. 
39d, zebrane i przetworzone w systemie 
elektronicznym.
3. W przypadku gdy wspomniane 
informacje wymagają aktualizacji w 
związku z wprowadzeniem do obrotu, 
zawieszeniem lub wycofaniem wyrobu z 
obrotu, producent bezzwłocznie informuje 
Agencję lub właściwy organ na szczeblu 
krajowym, stosownie do sytuacji, a 
podmiot ten dokonuje bezzwłocznej 
aktualizacji informacji w systemie 
elektronicznym.
4. Dostęp do informacji dotyczących 
wniosków o pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu, zebranych i przetworzonych w 
systemie elektronicznym, mają jedynie 
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państwa członkowskie, Agencja oraz 
Komisja.
Informacje dotyczące wydanych pozwoleń 
na dopuszczenie do obrotu, zebrane i 
przetworzone w systemie elektronicznym, 
podaje się do publicznej wiadomości.

Or. en

Poprawka 244
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 5 – sekcja 1 a – artykuł 39 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39c (nowy)
Procedura scentralizowana

1. Niniejszym zgodnie z postanowieniami 
art. 39d tworzy się Komitet ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych do Diagnostyki In Vitro.
Komitet jest częścią Europejskiej Agencji 
Leków.
2. Komitet ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych do Diagnostyki In 
Vitro jest odpowiedzialny za sporządzanie 
opinii Agencji we wszelkich sprawach 
dotyczących dopuszczalności wniosków 
złożonych zgodnie z procedurą 
scentralizowaną, udzielenia, zawieszenia, 
wycofania zezwolenia na wprowadzanie 
do obrotu wyrobów klasy D lub 
wprowadzania zmian w tym zezwoleniu.
3. Wnioski dotyczące wyrobów, o których 
mowa w art. 39a ust. 1, zawierają dane 
oraz dokumenty wyszczególnione 
odpowiednio w załącznikach VII, IX i X.
4. Do wniosku dołącza się opłatę dla 
Agencji za rozpatrzenie wniosku.
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5. Agencja dopilnowuje, by opinia 
Komitetu ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych do Diagnostyki In 
Vitro została wydana w terminie 210 dni 
od daty otrzymania ważnego wniosku.
Komitet ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych ma przynajmniej 
80 dni od otrzymania wniosku na 
dokonanie analizy danych naukowych 
zawartych w dokumentacji dołączonej do 
wniosku o wydanie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. Agencja może 
wydłużyć wspomniany termin na 
odpowiednio uzasadniony wniosek 
Komitetu ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych do Diagnostyki In 
Vitro.
6. Komitet może tylko jeden raz zażądać 
od producenta dostarczenia dodatkowych 
informacji z naukowo uzasadnionych 
przyczyn niezbędnych do oceny wniosku o 
wydanie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu. Żądanie takie może dotyczyć 
dostarczenia próbek lub wizyty na miejscu 
w przedsiębiorstwie producenta. W 
przypadku gdy wystosowano tego rodzaju 
żądanie, okres ustanowiony w ust. 5 
zawiesza się do czasu przedłożenia 
wymaganych dodatkowych danych.
7. Komisja ustala w porozumieniu z 
Agencją, państwami członkowskimi i 
zainteresowanymi stronami szczegółową 
instrukcję dotyczącą form opracowania 
wniosków o wydanie pozwolenia.
8. W przypadkach gdy Komitet ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych do Diagnostyki In Vitro uzna 
to za niezbędne w celu rozpatrzenia 
wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest 
do poddania się szczególnej kontroli 
miejsca wytwarzania przedmiotowego 
urządzenia. Kontrole tego rodzaju 
odbywają się bez zapowiedzi.
Inspektorzy z państwa członkowskiego 
posiadający właściwe kwalifikacje 
przeprowadzają kontrolę w trakcie okresu 
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ustanowionego ust. 5. Inspektorom może 
towarzyszyć sprawozdawca lub ekspert 
wyznaczony przez Komitet ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych do Diagnostyki In Vitro.
9. Agencja niezwłocznie informuje 
wnioskodawcę, jeżeli opinia Komitetu ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych do Diagnostyki In Vitro jest 
następująca:
a) wniosek nie spełnia kryteriów wydania 
pozwolenia ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu;
b) dokumentacja dołączona do wniosku 
jest niezgodna z postanowieniami 
niniejszego rozporządzenia lub wymaga 
poprawienia lub uzupełnienia;
c) pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
zostaje udzielone z zastrzeżeniem 
określonych warunków;
d) pozwolenie na dopuszczenie danego 
wyrobu medycznego do obrotu musi 
zostać odrzucone z uwagi na niezgodność 
wyrobu z postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia.
10. W terminie 15 dni od dnia otrzymania 
opinii, o której mowa w ust. 9, 
wnioskodawca może na piśmie 
powiadomić Agencję o zamiarze 
wystąpienia o ponowne zbadanie opinii.
W tym przypadku wnioskodawca przesyła 
do Agencji szczegółowe uzasadnienie 
swojego wniosku w ciągu 60 dni od 
otrzymania opinii.
W terminie 60 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia wniosku Komitet ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych do Diagnostyki In Vitro 
poddaje opinię ponownemu zbadaniu 
zgodnie z art. 62 ust. 1 akapit czwarty 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.
Uzasadnienie podjęcia decyzji zostaje 
załączone do ostatecznej opinii.
11. W terminie 15 dni od daty przyjęcia, 
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Agencja przekazuje Komisji, państwom 
członkowskim i wnioskodawcy opinię 
końcową Komitetu ds. Wprowadzania do 
Obrotu Wyrobów Medycznych do 
Diagnostyki In Vitro, wraz ze 
sprawozdaniem zawierającym ocenę 
wyrobu wydaną przez Komitet ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych do Diagnostyki In Vitro, i 
uzasadnienie swoich wniosków.
12. Jeżeli wnioskodawca wycofuje złożony 
do Agencji wniosek o pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu przed wydaniem 
opinii o tym wniosku, wnioskodawca 
powiadamia Agencję o przyczynach 
takiego wycofania. Agencja czyni tę 
informację publicznie dostępną i 
publikuje sprawozdanie z oceny, jeżeli jest 
to możliwe, po usunięciu wszelkich 
informacji o charakterze tajemnicy 
handlowej.
13. W ciągu 15 dni od daty otrzymania 
opinii, o której mowa w ust. 11, Komisja 
przygotowuje projekt decyzji, która ma być 
podjęta w odniesieniu do wniosku.
Jeżeli projekt decyzji nie jest zgodny z 
opinią Agencji, Komisja dołącza 
szczegółowe wyjaśnienie powodów różnic.
Projekt decyzji zostaje przekazany 
państwom członkowskim i wnioskodawcy.
Państwom członkowskim przyznaje się 
termin 22 dni na przekazanie na piśmie 
uwag do projektu decyzji Komisji. Jeżeli 
jednak decyzja musi być wydana w trybie 
pilnym, przewodniczący Komitetu ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych do Diagnostyki In Vitro może 
ustalić krótszy termin w zależności od 
stopnia pilności sprawy. Skrócony termin, 
z wyłączeniem wyjątkowych okoliczności, 
nie może być krótszy niż 5 dni.
14. Państwa członkowskie mogą 
przedłożyć pisemny wniosek o poddanie 
projektu decyzji, o którym mowa w ust. 13, 
pod dyskusję plenarnego posiedzenia 
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Komitetu ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych do Diagnostyki In 
Vitro, określając w szczegółach powody 
swojego żądania.
W przypadku gdy w opinii Komisji uwagi 
na piśmie państwa członkowskiego 
wnoszą nowe kwestie o charakterze 
naukowym lub technicznym, które nie 
były wykazane w opinii Agencji, 
przewodniczący Komitetu ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych do Diagnostyki In Vitro 
zawiesza procedurę i przekazuje wniosek z 
powrotem do Agencji do dalszego 
rozpatrzenia.
15. Komisja podejmuje ostateczną decyzję 
zgodnie z procedurą określoną w art. 84 
ust. 3 w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia postępowania.
16. Odmowa wydania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu wyrobów, o 
których mowa w art. 39a ust. 1, stanowi 
zakaz wprowadzenia danego wyrobu do 
obrotu w całej Unii Europejskiej.
17. Po przyznaniu pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu posiadacz 
pozwolenia informuje Agencję o datach 
rzeczywistego wprowadzenia wyrobu do 
obrotu w państwach członkowskich, 
biorąc pod uwagę różne dozwolone 
prezentacje.
18. Posiadacz pozwolenia powiadamia 
także Agencję o tymczasowym lub stałym 
wycofaniu produktu z obrotu, podając 
uzasadnienie z medycznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia.

Or. en

Poprawka 245
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 5 – sekcja 1 a – artykuł 39 d (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39d
Komitet ds. Wprowadzania do Obrotu 

Wyrobów Medycznych do Diagnostyki In 
Vitro

1. Komitet ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych do Diagnostyki In 
Vitro składa się z:
a) jednego członka i jednego zastępcy 
członka powołanych przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z ust. 3 niniejszego 
artykułu;
b) sześciu członków powołanych przez 
Komisję dla zapewnienia w Komitecie 
odpowiedniej wiedzy fachowej w zakresie 
wyrobów medycznych, na podstawie 
publicznego ogłoszenia;
c) jednego członka i jednego zastępcy 
członka powołanych przez Komisję po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim 
na podstawie publicznego ogłoszenia jako 
przedstawicieli pracowników służby 
zdrowia;
d) jednego członka i jednego zastępcy 
członka powołanych przez Komisję po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim 
na podstawie publicznego ogłoszenia jako 
przedstawicieli organizacji pacjentów.
Zastępcy członków reprezentują członków 
oraz głosują w imieniu członków w 
przypadku ich nieobecności. Zastępców 
członków, o których mowa w lit. a), można 
wyznaczyć na sprawozdawców zgodnie z 
art. 62 rozporządzenia (WE) 726/2004.
2. Państwo członkowskie może delegować 
swoje zadania w ramach Komitetu ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych do Diagnostyki In Vitro 
innemu państwu członkowskiemu. Każde 
państwo członkowskie może 
reprezentować nie więcej niż jedno inne 
państwo członkowskie.
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3. Członkowie i zastępcy członków 
Komitetu ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych do Diagnostyki In 
Vitro powoływani są na stanowisko na 
podstawie odpowiedniej wiedzy fachowej 
w zakresie wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro dla zapewnienia 
najwyższego poziomu kwalifikacji 
zawodowych oraz szerokiego zakresu 
odpowiedniej wiedzy specjalistycznej. W 
tym celu państwa członkowskie 
współpracują z Zarządem Agencji oraz 
Komisją, by zapewnić, że w skład 
ostatecznego zespołu Komitetu ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych do Diagnostyki In Vitro 
wchodzą specjaliści z dziedzin nauki 
właściwych z punktu widzenia zadań 
Komitetu.
4. Członkowie i zastępcy członków 
Komitetu ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych do Diagnostyki In 
Vitro powoływani są na trzyletnią 
kadencję, która może być jednorazowo 
przedłużona, a następnie odnowiona 
zgodnie z procedurami, o których mowa w 
ust. 1. Komitet wybiera spośród swoich 
członków rzeczywistych przewodniczącego 
na trzyletnią kadencję, która może być 
jednorazowo przedłużona.
5. Do Komitetu ds. Wprowadzania do 
Obrotu Wyrobów Medycznych do 
Diagnostyki In Vitro znajdują 
zastosowanie postanowienia art. 61 ust. 3, 
4, 5, 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE) 
726/2004.
6. Mandat Komitetu ds. Wprowadzania do 
Obrotu Wyrobów Medycznych do 
Diagnostyki In Vitro obejmuje wszystkie 
aspekty oceny wyrobów medycznych w 
ramach procedur określonych w art. 39c i 
39f;

Or. en
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Poprawka 246
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 5 – sekcja 1 a – artykuł 39 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39e
Procedura zdecentralizowana

1. Państwa członkowskie, za 
pośrednictwem elektronicznego systemu 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, o 
którym mowa w art. 39b, weryfikują, czy 
w odniesieniu do tego samego wyrobu 
medycznego nie wydano już pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu.
2. W przypadku gdy państwo członkowskie 
dowie się, że inny wniosek o pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu na ten sam 
wyrób medyczny do diagnostyki in vitro 
jest rozpatrywany w innym państwie 
członkowskim, zainteresowane państwo 
członkowskie kończy procedurę oceny 
wniosku i bezzwłocznie informuje 
wnioskodawcę.
3. Jeśli w państwie członkowskim wydano 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
wyrobu medycznego do diagnostyki in 
vitro, będącego przedmiotem wniosku 
złożonego w innym państwie 
członkowskim, rzeczone państwo 
członkowskie odrzuca wniosek i 
bezzwłocznie informuje wnioskodawcę.
4. Państwa członkowskie przyjmują 
wszelkie właściwe środki w celu 
zapewnienia, że procedura udzielania 
pozwoleń na wprowadzenie do obrotu 
wyrobów medycznych, o których mowa w 
art. 39a ust. 2, będzie zakończona w ciągu 
210 dni od daty przedłożenia ważnego 
wniosku.
5. Właściwy organ krajowy w państwie 
członkowskim może tylko jeden raz 
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zażądać od producenta dostarczenia 
dodatkowych informacji z naukowo 
uzasadnionych przyczyn niezbędnych do 
oceny wniosku o wydanie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. Żądanie takie 
może dotyczyć dostarczenia próbek lub 
wizyty na miejscu w przedsiębiorstwie 
producenta. Do chwili przedstawienia 
żądanych dodatkowych informacji i 
maksymalnie w ciągu 60 dni bieg terminu 
zgłoszenia uwag, o którym mowa w ust. 4, 
ulega zawieszeniu.
6. Jeżeli wnioskodawca wycofuje wniosek 
o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, 
złożony do właściwego organu w państwie 
członkowskim przed wydaniem opinii o 
wniosku, wnioskodawca powiadamia 
właściwy organ w przedmiotowym 
państwie członkowskim o swoich 
przyczynach takiego wycofania. Właściwy 
organ krajowy czyni tę informację 
publicznie dostępną i publikuje 
sprawozdanie z oceny, jeżeli jest to 
możliwe, po usunięciu wszelkich 
informacji o charakterze tajemnicy 
handlowej.
7. Po wydaniu pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu właściwy organ 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego niezwłocznie informuje o 
tym wnioskodawcę.
8. Właściwy organ krajowy niezwłocznie i 
w ciągu 15 dni podaje pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu do publicznej 
wiadomości.
9. Właściwy organ krajowy sporządza 
sprawozdanie z oceny i uwagi względem 
dokumentacji, w szczególności odnośnie 
do wyników badań klinicznych oraz 
systemu zarządzania ryzykiem.
10. Właściwy organ krajowy niezwłocznie, 
a najpóźniej w ciągu 15 dni, podaje do 
wiadomości publicznej sprawozdanie z 
oceny, wraz z uzasadnieniem swojej 
opinii, po usunięciu wszelkich informacji 
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stanowiących tajemnicę handlową.
11. Państwa członkowskie zawiadamiają 
Agencję o wszelkich udzielonych 
pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu.
12. Po uzyskaniu pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu posiadacz 
pozwolenia informuje właściwy organ 
państwa członkowskiego wydającego 
pozwolenie o datach rzeczywistego 
wprowadzenia wyrobu medycznego do 
obrotu w przedmiotowym państwie 
członkowskim.
13. Posiadacz pozwolenia powiadamia 
także właściwy organ o tymczasowym lub 
stałym wycofaniu wyrobu medycznego z 
obrotu w państwie członkowskim, podając 
uzasadnienie z medycznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia.

Or. en

Poprawka 247
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 5 – sekcja 1 a – artykuł 39 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39f
Wzajemne uznawanie pozwoleń na 

dopuszczenie do obrotu wydanych zgodnie 
z procedurą zdecentralizowaną

1. Powołany na mocy art. 76 MDCG 
odpowiedzialny jest za badanie wszelkich 
kwestii odnoszących się do pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu wyrobu 
medycznego kwalifikującego się do 
dopuszczenia do obrotu w jednym lub 
więcej państw członkowskich zgodnie z 
procedurami ustanowionymi art. 39e.
2. W celu przyznania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu takiego wyrobu 
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medycznego do diagnostyki in vitro w 
jednym lub więcej państw członkowskich, 
wnioskodawca składa do właściwego 
organu w rzeczonych państwach 
członkowskich wniosek w oparciu o 
identyczne dossier. Dossier zawiera 
informacje i dokumenty określone w 
załącznikach VIII, IX i X do niniejszego 
rozporządzenia. Przedłożone dokumenty 
zawierają wykaz państw członkowskich, 
których dotyczy wniosek. Wnioskodawca 
zwraca się do jednego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o 
występowanie jako „referencyjne państwo 
członkowskie” oraz o przygotowanie 
sprawozdania z oceny wyrobu
medycznego do diagnostyki in vitro 
zgodnie z ust. 3 lub 4.
3. W przypadku gdy w czasie składania 
wniosku w odniesieniu do wyrobu 
medycznego do diagnostyki in vitro 
przyznane już zostało pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu, zainteresowane 
państwa członkowskie uznają pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu przyznane 
przez referencyjne państwo członkowskie, 
przez które rozumie się państwo 
członkowskie, które wydało pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu jako pierwsze. W 
tym celu posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu występuje do 
referencyjnego państwa członkowskiego z 
wnioskiem o aktualizację istniejącego 
sprawozdania z oceny dotyczącego wyrobu 
medycznego do diagnostyki in vitro 
dopuszczonego do obrotu. Referencyjne 
państwo członkowskie dokonuje 
aktualizacji sprawozdania z oceny w 
terminie 90 dni od dnia otrzymania 
ważnego wniosku. Sprawozdanie z oceny 
wraz z innymi istotnymi informacjami i 
dokumentami przesyła się do 
zainteresowanych państw członkowskich i 
wnioskodawcy.
4. W przypadku gdy w czasie składania 
wniosku w odniesieniu do wyrobu 
medycznego do diagnostyki in vitro nie 
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zostało przyznane pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu, wnioskodawca 
zwróci się do referencyjnego państwa 
członkowskiego o przygotowanie projektu 
sprawozdania z oceny. Referencyjne 
państwo członkowskie przygotowuje 
sprawozdanie w terminie 120 dni od dnia 
otrzymania ważnego wniosku oraz 
przesyła sprawozdanie zainteresowanym 
państwom członkowskim oraz 
wnioskodawcy.
5. W terminie 90 dni od dnia otrzymania 
dokumentów określonych w ust. 3 i 4, 
zainteresowane państwa członkowskie 
zatwierdzają sprawozdanie z oceny oraz 
powiadamiają o tym odpowiednio 
referencyjne państwo członkowskie.
Referencyjne państwo członkowskie 
rejestruje porozumienie zawarte pomiędzy 
wszystkimi stronami, dokonuje
zakończenia postępowania oraz 
powiadamia odpowiednio wnioskodawcę.
6. Każde państwo członkowskie, w którym 
złożony został wniosek zgodnie z ust. 2, 
wydaje decyzję zgodną z zatwierdzonym 
sprawozdaniem z oceny w terminie 30 dni 
od dnia powiadomienia o zawartym 
porozumieniu.
7. Jeżeli w terminie określonym w ust. 5 
zainteresowane państwo członkowskie na 
podstawie istniejącego poważnego ryzyka 
dla ochrony zdrowia publicznego nie może 
zatwierdzić sprawozdania z oceny, 
zainteresowane państwo członkowskie 
przedstawia referencyjnemu państwu 
członkowskiemu, innym zainteresowanym 
państwom członkowskim oraz 
wnioskodawcy szczegółowe wyjaśnienia 
odnośnie do powodów przyjęcia takiego 
stanowiska. Punkty sporne zostają 
przekazane MDCG.
8. W ramach MDCG wszystkie państwa 
członkowskie określone w ust. 7 dokładają 
wszelkich starań w celu osiągnięcia 
porozumienia w sprawie działań, jakie 
należy podjąć. Wspomniane państwa 
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członkowskie umożliwiają wnioskodawcy 
przedstawienie wyjaśnień ustnie lub na 
piśmie. Jeżeli w terminie 60 dni od dnia 
powiadomienia o zaistnieniu punktów 
spornych państwa członkowskie osiągną 
porozumienie, referencyjne państwo 
członkowskie odnotowuje zawarcie 
porozumienia, dokonuje zakończenia 
postępowania oraz powiadamia 
odpowiednio wnioskodawcę. Stosuje się 
ust. 6.
9. Jeżeli państwa członkowskie nie 
osiągną porozumienia w terminie 60 dni 
określonym w ust. 7, niezwłocznie 
powiadamia się Agencję w związku z 
zastosowaniem procedury na podstawie 
art. 39g. Agencji przedstawia się 
szczegółowe stanowisko dotyczące spraw, 
w odniesieniu do których państwa 
członkowskie nie doprowadziły do 
osiągnięcia porozumienia, oraz powody 
będące przedmiotem braku porozumienia.
Kopię stanowiska przekazuje się 
wnioskodawcy.
10. Niezwłocznie po powiadomieniu 
wnioskodawcy o przekazaniu sprawy 
Agencji wnioskodawca bezzwłocznie 
przekazuje Agencji kopie informacji oraz 
dokumentów określonych w ust. 2.
11. W okolicznościach określonych w ust. 
9 państwa członkowskie, które 
zatwierdziły sprawozdanie z oceny 
referencyjnego państwa członkowskiego, 
mogą na wniosek wnioskodawcy przyznać 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
wyrobu medycznego bez oczekiwania na 
wynik postępowania ustanowionego w art. 
39g. W takim przypadku przyznane 
pozwolenie pozostaje bez uszczerbku dla 
wyniku postępowania.

Or. en

Poprawka 248
Dagmar Roth-Behrendt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 5 – sekcja 1 a – artykuł 39 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39g
Procedura arbitrażowa w przypadku 

braku zgody odnośnie do wzajemnego 
uznawania pozwoleń na dopuszczenie do 

obrotu wydanych zgodnie z procedurą 
zdecentralizowaną

1. W przypadku odniesienia do procedury 
określonej w niniejszym artykule Komitet 
ds. Wyrobów Medycznych, o którym mowa 
w art. 84 ust. 1, rozpatruje daną sprawę 
oraz wydaje uzasadnioną opinię w ciągu 
60 dni od daty przekazania mu sprawy.
W przypadkach pilnych, na wniosek 
przewodniczącego, Komitet może wyrazić 
zgodę na krótszy nieprzekraczalny termin.
2. W celu rozpatrzenia sprawy Komitet ds. 
Wyrobów Medycznych mianuje jednego ze 
swoich członków na stanowisko 
sprawozdawcy. Komitet może również 
mianować indywidualnych ekspertów do 
doradztwa w poszczególnych sprawach.
Przy powoływaniu ekspertów Komitet 
określa ich zadania oraz termin realizacji 
tych zadań.
3. Przed wydaniem opinii Komitet ds. 
Wyrobów Medycznych umożliwia 
wnioskodawcy lub posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
przedstawienie pisemnych lub ustnych 
wyjaśnień w terminie określonym przez 
Komitet.
Komitet może zawiesić ograniczenia 
czasowe określone w ust. 1 w celu 
umożliwienia wnioskodawcy lub 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu przygotowania wyjaśnień.
4. Agencja niezwłocznie powiadamia 
wnioskodawcę lub posiadacza pozwolenia 
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na dopuszczenie do obrotu o opinii 
Komitetu w sprawie dopuszczenia do 
obrotu danego wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro.
W ciągu 15 dni od otrzymania opinii 
Komitetu ds. Wyrobów Medycznych 
wnioskodawca lub posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu może 
powiadomić Agencję w formie pisemnej o 
swoim zamiarze złożenia wniosku o 
ponowne rozpatrzenie opinii. W tym 
przypadku przesyła on do Agencji 
szczegółowe uzasadnienie wniosku w 
ciągu 60 dni od otrzymania opinii.
Komitet rozpatruje ponownie swoją opinię 
w ciągu 60 dni od otrzymania 
uzasadnienia wniosku. Komitet powołuje 
innego sprawozdawcę oraz, w razie 
potrzeby, innego współsprawozdawcę niż 
sprawozdawca i współsprawozdawca 
powołani w związku z pierwszą opinią.
Procedura ponownego rozpatrzenia 
dotyczy jedynie punktów opinii 
wskazanych przez wnioskodawcę lub 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu i opiera się jedynie na danych 
naukowych dostępnych w momencie 
wydania przez Komitet pierwszej opinii.
Wnioskodawca lub posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu może zażądać, 
aby Komitet skonsultował się z komitetem 
doradczym ustanowionym na mocy art. 
78a rozporządzenia (UE) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] w związku 
z ponownym rozpatrzeniem.
Uzasadnienie wniosków z ponownego 
rozpatrzenia załączane jest do 
sprawozdania z oceny, określonego w ust. 
5 niniejszego artykułu.
5. W terminie 15 dni od daty przyjęcia 
Agencja przekazuje państwom 
członkowskim, Komisji i wnioskodawcy 
lub posiadaczowi pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu opinię końcową 
Komitetu ds. Wyrobów Medycznych, wraz 
ze sprawozdaniem z oceny wyrobu 
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medycznego do diagnostyki in vitro, i 
uzasadnienie swoich wniosków.
W przypadku korzystnej opinii dotyczącej 
wniosku o wzajemne uznawanie 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
wydanego zgodnie z procedurą 
zdecentralizowaną, jak określono w art. 
39f, do opinii załącza się następujące 
dokumenty:
a) dokumenty dossier, o których mowa 
w art. 39f ust. 2;
b) wszelkie okoliczności mogące mieć 
wpływ na pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu;
c) dane szczegółowe dotyczące 
jakichkolwiek zalecanych warunków lub 
ograniczeń w odniesieniu do bezpiecznego 
i skutecznego stosowania wyrobu 
medycznego do diagnozowania in vitro;
d) proponowany tekst umieszczany na 
etykiecie i ulotce wyrobu medycznego.
6. W ciągu 15 dni od daty otrzymania 
opinii, o której mowa w ust. 5, Komisja 
przygotowuje projekt decyzji, która ma być 
podjęta w odniesieniu do wniosku, mając 
na uwadze prawo Unii.
W przypadku projektu decyzji, który 
przewiduje udzielenie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, załączane są 
dokumenty określone w ust. 5.
W przypadku gdy projekt decyzji nie jest 
zgodny z opinią Agencji, Komisja załącza 
także szczegółowe wyjaśnienie powodów 
różnic.
Projekt decyzji zostaje przekazany 
państwom członkowskim i 
wnioskodawcy lub posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Państwom członkowskim przyznaje się 
termin 22 dni na przekazanie na piśmie 
uwag do projektu decyzji Komisji. Jeżeli 
jednak decyzja musi być wydana w trybie 
pilnym, przewodniczący Komitetu ds. 
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Wyrobów Medycznych może ustalić 
krótszy termin w zależności od stopnia 
pilności sprawy. Limit ten, poza 
wyjątkowymi okolicznościami, nie jest 
krótszy niż 5 dni.
7. Państwa członkowskie mogą przedłożyć 
pisemny wniosek o poddanie projektu 
decyzji, o którym mowa w ust. 6, pod 
dyskusję plenarnego posiedzenia Komitetu 
ds. Wyrobów Medycznych, zgodnie z art. 
84 ust. 1, określając w szczegółach 
powody swojego żądania.
W przypadku gdy w opinii Komisji uwagi 
na piśmie państwa członkowskiego 
wnoszą nowe kwestie o charakterze 
naukowym lub technicznym, które nie 
były wykazane w opinii Agencji, 
przewodniczący Komitetu ds. Wyrobów 
Medycznych zawiesza procedurę i 
przekazuje wniosek z powrotem do 
Agencji do dalszego rozpatrzenia.
8. Komisja podejmuje ostateczną decyzję 
w ciągu 30 dni od zakończenia procedury 
określonej w art. 84 ust. 3 i zgodnie z nią.
Komisja dokonuje aktualizacji informacji 
dotyczących przedmiotowego wyrobu w 
systemie elektronicznym, o którym mowa 
w art. 39b.
9. Odmowa wydania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu stanowi zakaz 
wprowadzenia danego wyrobu do obrotu 
w całej Unii Europejskiej.
10. Decyzja określona w ust. 8 jest 
skierowana do wszystkich państw 
członkowskich oraz przekazywana do 
wiadomości posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub 
wnioskodawcy. Zainteresowane państwa 
członkowskie oraz referencyjne państwo 
członkowskie przyznają pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu albo unieważniają 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub 
zmieniają warunki niezbędne do 
zachowania zgodności z decyzją w 
terminie 30 dni od dnia powiadomienia. O 
powyższym powiadamiają Komisję i 
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Agencję.

Or. en

Poprawka 249
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 5 – sekcja 1 a – artykuł 39 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39h
Zmiany w pozwoleniach na dopuszczenie 

do obrotu
1. Każdy wniosek posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu o zmianę w 
pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu 
uzyskanego zgodnie z przepisami art. 39c, 
39e i 39f przekazywany jest do wszystkich 
państw członkowskich, które wcześniej 
dopuściły do obrotu dany wyrób medyczny 
do diagnostyki in vitro.
Komisja, w porozumieniu z Agencją, jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 85 
niniejszego rozporządzenia w celu 
dokonania odpowiedniego uzgodnienia 
dla rozpatrzenia zmian w warunkach 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
2. W przypadku arbitrażu przekazanego 
Komisji procedurę przewidzianą w art. 
39g stosuje się analogicznie do zmian 
dokonanych w pozwoleniu na
dopuszczenie do obrotu.
3. W przypadku gdy państwo członkowskie 
uważa, że zmiany w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu, które zostało 
udzielone zgodnie z przepisami 
niniejszego rozdziału, lub jego 
zawieszenie, lub wycofanie jest niezbędne 
dla ochrony zdrowia publicznego, to dane 
państwo członkowskie niezwłocznie 
przekazuje sprawę do Agencji w celu 
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zastosowania procedur ustanowionych w 
art. 39g.
W wyjątkowych przypadkach, gdy istotne 
jest niezwłoczne podjęcie działania w celu 
ochrony zdrowia publicznego, zanim 
będzie przyjęta ostateczna decyzja, 
państwo członkowskie może zawiesić 
wprowadzanie do obrotu i stosowanie 
wyrobu, którego to dotyczy, na swoim 
terytorium. Państwo to informuje 
Komisję, Agencję i pozostałe państwa 
członkowskie o przyczynach takiego 
działania nie później niż w następnym 
dniu roboczym.

Or. en

Poprawka 250
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 a
Procedura przyznawania pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu
1. Warunkiem wprowadzenia wyrobów 
klasy D do obrotu na terenie Unii 
Europejskiej jest uzyskanie pozwolenia 
Unii Europejskiej na dopuszczenie do 
obrotu udzielanego z zastosowaniem 
procedury scentralizowanej, o której 
mowa w art. 41c, i zgodnie z 
postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia.
2. Wyroby, o których mowa w ust. 1, które
według stanu na dzień wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia obecne są już 
na rynku unijnym, podlegają wymogowi 
uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do 
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obrotu zgodnie z procedurami 
określonymi w niniejszej sekcji 
obowiązującego od daty ważności 
posiadanego certyfikatu.
3. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
wydane na mocy niniejszej sekcji jest 
ważne przez okres pięciu lat. Pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu po pięciu 
latach może zostać odnowione na 
podstawie ponownej oceny równowagi 
ryzyka – korzyści dokonanej przez 
Agencję.
4. Wnioski o pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu oraz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu wydane na mocy 
art. 41c, 41d, 41e oraz 41f, jak również 
informacje, o których mowa w art. 41b, 
wprowadzane są do systemu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 
41b ust. 1, odpowiednio przez Komisję lub 
państwa członkowskie, bezzwłocznie i 
najpóźniej 15 dni po otrzymaniu. Przed 
rozpatrzeniem wniosku o dopuszczenie do 
obrotu wyrobu medycznego Komitet ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych, o którym mowa w art. 41c, 
lub właściwy organ w danym państwie 
członkowskim weryfikują, czy w 
odniesieniu do tego samego wyrobu 
medycznego nie złożono już wniosku.

Or. en

Poprawka 251
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 b
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Elektroniczny system pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu

1. Komisja, współpracując z państwami 
członkowskimi, tworzy elektroniczny 
system rejestracji wniosków o 
dopuszczenie do obrotu oraz wydanych 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, o 
których mowa w niniejszej sekcji, służący 
do zbierania i przetwarzania 
wymienionych niżej informacji oraz 
zarządza tym systemem:
- nazwa producenta,
- nazwa wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro,
- dokumentacja dołączona do wniosku o 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu,
- sprawozdanie z oceny dotyczące wyrobu 
medycznego do diagnostyki in vitro 
sporządzone w toku procedury pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu,
- data zatwierdzenia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu oraz data 
faktycznego wprowadzenia wyrobu do 
obrotu, jeżeli rzeczone daty są różne,
- wszelkie informacje na temat 
zawieszenia lub wycofania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.
2. Europejska Agencja Leków wprowadza 
do elektronicznego systemu rejestracji 
zebrane i przetworzone informacje.
3. W przypadku gdy wspomniane 
informacje wymagają aktualizacji w 
związku z wprowadzeniem do obrotu, 
zawieszeniem lub wycofaniem wyrobu z 
obrotu, producent bezzwłocznie informuje 
Agencję, która dokonuje bezzwłocznej 
aktualizacji informacji w systemie 
elektronicznym.
4. Dostęp do informacji dotyczących 
wniosków o pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu, zebranych i przetworzonych w 
systemie elektronicznym, mają jedynie 
państwa członkowskie, Agencja oraz 
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Komisja. Informacje dotyczące wydanych 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, 
zebrane i przetworzone w systemie 
elektronicznym, podaje się do publicznej 
wiadomości.

Or. en

Poprawka 252
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39c
Procedura scentralizowana

1. Niniejszym zgodnie z postanowieniami 
art. 39d tworzy się Komitet ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych do Diagnostyki In Vitro.
Komitet jest częścią Europejskiej Agencji 
Leków.
2. Komitet ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych do Diagnostyki In 
Vitro jest odpowiedzialny za sporządzanie 
opinii Agencji we wszelkich sprawach 
dotyczących dopuszczalności wniosków 
złożonych zgodnie z procedurą 
scentralizowaną.
3. Wnioski dotyczące wyrobów, o których 
mowa w art. 39a ust. 1, muszą zawierać 
dane oraz dokumenty wyszczególnione 
odpowiednio w załącznikach VII, VIII, IX 
i X.
4. Do wniosku dołącza się opłatę dla 
Agencji za rozpatrzenie wniosku.
5. Agencja dopilnowuje, by opinia 
Komitetu ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych do Diagnostyki In 
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Vitro została wydana w terminie 210 dni 
od daty otrzymania ważnego wniosku.
Komitet ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych do Diagnostyki In 
Vitro ma przynajmniej 80 dni od 
otrzymania wniosku na dokonanie analizy 
danych naukowych zawartych w 
dokumentacji dołączonej do wniosku o 
wydanie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu. Agencja może wydłużyć 
wspomniany termin na odpowiednio 
uzasadniony wniosek Komitetu ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych do Diagnostyki In Vitro.
6. Komitet może tylko jeden raz zażądać 
od producenta dostarczenia dodatkowych 
informacji z naukowo uzasadnionych 
przyczyn niezbędnych do oceny wniosku o 
wydanie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu. W przypadku gdy wystosowano 
tego rodzaju żądanie, okres ustanowiony 
w ust. 5 zawiesza się do czasu 
przedłożenia wymaganych dodatkowych 
danych.
7. Komisja ustala w porozumieniu z 
Agencją, państwami członkowskimi i 
zainteresowanymi stronami szczegółową 
instrukcję dotyczącą form opracowania 
wniosków o wydanie pozwolenia.
8. W przypadkach gdy Komitet ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych do Diagnostyki In Vitro uzna 
to za niezbędne w celu rozpatrzenia 
wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest 
do poddania się szczególnej kontroli 
miejsca wytwarzania przedmiotowego 
wyrobu medycznego do diagnostyki in 
vitro. Kontrole tego rodzaju odbywają się 
bez zapowiedzi. Inspektorzy z państwa 
członkowskiego posiadający właściwe 
kwalifikacje przeprowadzają kontrolę w 
trakcie okresu ustanowionego ust. 5.
Inspektorom może towarzyszyć 
sprawozdawca lub ekspert wyznaczony 
przez Komitet ds. Wprowadzania do 
Obrotu Wyrobów Medycznych do 
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Diagnostyki In Vitro.
9. Agencja niezwłocznie informuje 
wnioskodawcę, jeżeli opinia Komitetu ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych do Diagnostyki In Vitro jest 
następująca:
a) wniosek nie spełnia kryteriów wydania 
pozwolenia ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu;
b) dokumentacja dołączona do wniosku 
jest niezgodna z postanowieniami 
niniejszego rozporządzenia lub wymaga 
poprawienia lub uzupełnienia;
c) pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
zostaje udzielone z zastrzeżeniem 
określonych warunków;
d) pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
danego wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro musi zostać odrzucone 
z uwagi na niezgodność wyrobu z 
postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia.
10. W terminie 15 dni od dnia otrzymania 
opinii, o której mowa w ust. 9, 
wnioskodawca może na piśmie 
powiadomić Agencję o zamiarze 
wystąpienia o ponowne zbadanie opinii.
W tym przypadku wnioskodawca przesyła 
do Agencji szczegółowe uzasadnienie 
swojego wniosku w ciągu 60 dni od 
otrzymania opinii. Komitet ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych do Diagnostyki In Vitro 
rozpatruje ponownie swoją opinię w ciągu 
60 dni od otrzymania uzasadnienia 
wniosku. Komitet ds. Wprowadzania do 
Obrotu Wyrobów Medycznych do 
Diagnostyki In Vitro powołuje inne 
sprawozdawcę oraz, w miarę potrzeby, 
innego współsprawozdawcę niż ci 
powołani w związku z pierwszą opinią.
Procedura ponownego rozpatrzenia może 
dotyczyć jedynie punktów opinii 
wskazanych początkowo przez 
wnioskodawcę i może opierać się jedynie 
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na danych naukowych dostępnych w 
momencie wydania pierwszej opinii przez 
Komitet ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych do Diagnostyki In 
Vitro. Wnioskodawca może zażądać, aby 
Komitet ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych do Diagnostyki In 
Vitro skonsultował się z naukową grupą 
doradczą w związku z ponownym 
rozpatrzeniem.
11. W terminie 15 dni od daty przyjęcia 
Agencja przekazuje Komisji, państwom 
członkowskim i wnioskodawcy opinię 
końcową Komitetu ds. Wprowadzania do 
Obrotu Wyrobów Medycznych do 
Diagnostyki In Vitro, wraz ze 
sprawozdaniem zawierającym ocenę 
wyrobu medycznego wydaną przez 
Komitet ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych do Diagnostyki In 
Vitro, i uzasadnienie swoich wniosków.
12. Jeżeli wnioskodawca wycofuje złożony 
do Agencji wniosek o pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu przed wydaniem 
opinii o tym wniosku, wnioskodawca 
powiadamia Agencję o przyczynach 
takiego wycofania. Agencja czyni tę 
informację publicznie dostępną i 
publikuje sprawozdanie z oceny, jeżeli jest 
to możliwe, po usunięciu wszelkich 
informacji o charakterze tajemnicy 
handlowej.
13. W ciągu 15 dni od daty otrzymania 
opinii, o której mowa w ust. 11, Komisja 
przygotowuje projekt decyzji, która ma być 
podjęta w odniesieniu do wniosku. Jeżeli 
projekt decyzji nie jest zgodny z opinią 
Agencji, Komisja dołącza szczegółowe 
wyjaśnienie powodów różnic. Projekt 
decyzji zostaje przekazany państwom 
członkowskim i wnioskodawcy. Państwom 
członkowskim przyznaje się termin 22 dni 
na przekazanie na piśmie uwag do 
projektu decyzji Komisji. Jeżeli jednak 
decyzja musi być wydana w trybie pilnym, 
przewodniczący Komitetu ds. Wyrobów 
Medycznych do Diagnostyki In Vitro może 
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ustalić krótszy termin w zależności od 
stopnia pilności sprawy. Skrócony termin, 
z wyłączeniem wyjątkowych okoliczności, 
nie może być krótszy niż 5 dni;
14. Państwa członkowskie mogą 
przedłożyć pisemny wniosek o poddanie 
projektu decyzji, o którym mowa w ust. 13, 
pod dyskusję plenarnego posiedzenia 
Komitetu ds. Wyrobów Medycznych do 
Diagnostyki In Vitro, określając w 
szczegółach powody swojego żądania. W 
przypadku gdy w opinii Komisji uwagi na 
piśmie państwa członkowskiego wnoszą 
nowe kwestie o charakterze naukowym 
lub technicznym, które nie były wykazane 
w opinii Agencji, przewodniczący 
Komitetu ds. Wyrobów Medycznych do 
Diagnostyki In Vitro zawiesza procedurę i 
przekazuje wniosek z powrotem do 
Agencji do dalszego rozpatrzenia.
15. Komisja podejmuje ostateczną decyzję 
w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
postępowania, o którym mowa w art. [...].
16. Odmowa wydania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu wyrobów, o 
których mowa w art. 39a ust. 1, stanowi 
zakaz wprowadzenia danego wyrobu do 
obrotu w całej Unii Europejskiej.
17. Po przyznaniu pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu posiadacz 
pozwolenia informuje Agencję o datach 
rzeczywistego wprowadzenia wyrobu 
medycznego do obrotu w państwach 
członkowskich, biorąc pod uwagę różne 
dozwolone prezentacje.
18. Posiadacz pozwolenia powiadamia 
także Agencję o tymczasowym lub stałym 
wycofaniu produktu z obrotu, podając 
uzasadnienie z medycznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia.

Or. en
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Poprawka 253
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 d
Komitet ds. Wprowadzania do Obrotu 

Wyrobów Medycznych do Diagnostyki In 
Vitro

1. Komitet ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych do Diagnostyki In 
Vitro składa się z:
a) jednego członka i jednego zastępcy 
członka powołanych przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z ust. 3 niniejszego 
artykułu;
b) sześciu członków powołanych przez 
Komisję dla zapewnienia w Komitecie 
odpowiedniej wiedzy fachowej w zakresie 
wyrobów medycznych, na podstawie 
publicznego ogłoszenia;
c) jednego członka i jednego zastępcy 
członka powołanych przez Komisję po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim 
na podstawie publicznego ogłoszenia jako 
przedstawicieli pracowników służby 
zdrowia;
d) jednego członka i jednego zastępcy 
członka powołanych przez Komisję po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim 
na podstawie publicznego ogłoszenia jako 
przedstawicieli organizacji pacjentów.
Zastępcy członków reprezentują członków 
oraz głosują w imieniu członków w 
przypadku ich nieobecności. Zastępców 
członków, o których mowa w lit. a), można 
wyznaczyć na sprawozdawców zgodnie z 
art. 62 rozporządzenia (WE) 726/2004.
2. Państwo członkowskie może delegować 
swoje zadania w ramach Komitetu ds. 
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Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych innemu państwu 
członkowskiemu. Każde państwo 
członkowskie może reprezentować nie 
więcej niż jedno inne państwo
członkowskie.
3. Członkowie i zastępcy członków 
Komitetu ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych powoływani są na 
stanowisko na podstawie odpowiedniej 
wiedzy fachowej w zakresie wyrobów 
medycznych dla zapewnienia najwyższego 
poziomu kwalifikacji zawodowych oraz 
szerokiego zakresu odpowiedniej wiedzy 
specjalistycznej. W tym celu państwa 
członkowskie współpracują z Zarządem 
Agencji oraz Komisją, by zapewnić, że w 
skład ostatecznego zespołu Komitetu ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych do Diagnostyki In Vitro 
wchodzą specjaliści z dziedzin nauki 
właściwych z punktu widzenia zadań 
Komitetu.
4. Członkowie i zastępcy członków 
Komitetu ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych do Diagnostyki In 
Vitro powoływani są na trzyletnią 
kadencję, która może być jednorazowo 
przedłużona, a następnie odnowiona 
zgodnie z procedurami, o których mowa w 
ust. 1. Komitet wybiera spośród swoich 
członków rzeczywistych przewodniczącego 
na trzyletnią kadencję, która może być 
jednorazowo przedłużona.
5. Do Komitetu ds. Wprowadzania do 
Obrotu Wyrobów Medycznych znajdują 
zastosowanie postanowienia art. 61 ust. 3, 
4, 5, 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE) 
726/2004.
6. Mandat Komitetu ds. Wprowadzania do 
Obrotu Wyrobów Medycznych do 
Diagnostyki In Vitro obejmuje wszystkie 
aspekty oceny wyrobów medycznych w 
ramach procedur określonych w art. 39c.

Or. en
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Poprawka 254
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39e
Podmioty w Komitecie ds. Wprowadzania 
do Obrotu Wyrobów Medycznych do 
Diagnostyki In Vitro zobowiązują się 
działać niezależnie w interesie 
publicznym. Przed podjęciem swoich 
obowiązków podmioty te udostępniają 
oświadczenie o zobowiązaniach 
i oświadczenie dotyczące interesów, 
w których wskazują na brak jakichkolwiek 
interesów, które mogłyby zostać uznane za 
zagrożenie dla ich niezależności, lub na 
jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie 
interesy, które mogłyby zostać uznane za 
zagrożenie dla ich niezależności.
Oświadczenia te są weryfikowane przez 
Komisję.

Or. en

Poprawka 255
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39f
Zmiany w pozwoleniach na dopuszczenie 

do obrotu
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1. Każdy wniosek posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu o zmianę w 
pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu 
uzyskanego zgodnie z przepisami art. 41c 
przekazywany jest do Komisji. Komisja, w 
porozumieniu z Agencją, jest uprawniona 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 89 niniejszego rozporządzenia w 
celu dokonania odpowiedniego 
uzgodnienia dla rozpatrzenia zmian w 
warunkach pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu.
2. W przypadku gdy państwo członkowskie 
uważa, że zmiany w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu, które zostało 
udzielone zgodnie z przepisami 
niniejszego rozdziału, lub jego 
zawieszenie, lub wycofanie jest niezbędne 
dla ochrony zdrowia publicznego, to dane 
państwo członkowskie może zażądać 
dyskusji na plenarnym posiedzeniu 
Komitetu ds. Wyrobów Medycznych do 
Diagnostyki In Vitro, określając w 
szczegółach powody swojego żądania. W 
wyjątkowych przypadkach, gdy w opinii 
Komisji uwagi na piśmie państwa 
członkowskiego wnoszą nowe kwestie o 
charakterze naukowym lub technicznym, 
które nie były wykazane w wydanym 
pozwoleniu, przewodniczący Komitetu ds. 
Wyrobów Medycznych do Diagnostyki In 
Vitro zawiesza pozwolenie i przekazuje 
wniosek do Agencji do dalszego 
rozpatrzenia.

Or. en

Poprawka 256
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa D, innych niż wyroby do oceny 
działania, podlegają ocenie zgodności 
polegającej na pełnym zapewnieniu 
jakości, badaniu dokumentacji projektu i 
oceny serii, jak określono w załączniku 
VIII. Producent może w ramach 
alternatywy zastosować ocenę zgodności 
polegającą na badaniu typu, jak 
określono w załączniku IX, połączoną z 
oceną zgodności polegającą na 
zapewnieniu jakości produkcji 
obejmującą ocenę serii, jak określono w 
załączniku X.

Producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa D, innych niż wyroby do oceny 
działania, podlegają scentralizowanej 
procedurze wydawania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Poprawka 257
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa D, innych niż wyroby do oceny 
działania, podlegają ocenie zgodności 
polegającej na pełnym zapewnieniu 
jakości, badaniu dokumentacji projektu i 
oceny serii, jak określono w załączniku 
VIII. Producent może w ramach 
alternatywy zastosować ocenę zgodności 
polegającą na badaniu typu, jak określono 
w załączniku IX, połączoną z oceną 
zgodności polegającą na zapewnieniu 
jakości produkcji obejmującą ocenę serii, 
jak określono w załączniku X.

Producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa D, innych niż wyroby do oceny 
działania, podlegają pozwoleniu na
dopuszczenie do obrotu opartym na
pełnym zapewnieniu jakości, badaniu 
dokumentacji projektu i oceny serii, jak 
określono w załączniku VIII. Producent 
może w ramach alternatywy zastosować
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
oparte na badaniu typu, jak określono w 
załączniku IX, połączone z pozwoleniem
na wprowadzanie do obrotu oparte na 
zapewnieniu jakości produkcji obejmującą 
ocenę serii, jak określono w załączniku X.

Or. en
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Poprawka 258
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli wyznaczono laboratorium 
referencyjne zgodnie z art. 78, jednostka 
notyfikowana dokonująca oceny 
zgodności zwraca się ponadto do 
laboratorium referencyjnego o weryfikację 
zgodności wyrobu z odpowiednimi 
wspólnymi specyfikacjami technicznymi, o 
ile takowe są dostępne, lub z innymi 
rozwiązaniami wybranymi przez 
producenta celem zapewnienia 
przynajmniej równoważnego poziomu 
bezpieczeństwa i działania, jak określono 
w załączniku VIII sekcja 5.4 i w 
załączniku IX sekcja 3.5.

Jeśli wyznaczono laboratorium 
referencyjne zgodnie z art. 78, Komitet ds. 
Wyrobów Medycznych do Diagnostyki In 
Vitro, o którym mowa w art. 39c, lub 
organ krajowy zwraca się ponadto do 
laboratorium referencyjnego o weryfikację 
zgodności wyrobu z odpowiednimi 
wspólnymi specyfikacjami technicznymi, o 
ile takowe są dostępne, lub z innymi 
rozwiązaniami wybranymi przez 
producenta celem zapewnienia 
przynajmniej równoważnego poziomu 
bezpieczeństwa i działania, jak określono 
w załączniku VIII sekcja 5.4 i w 
załączniku IX sekcja 3.5.

Or. en

Poprawka 259
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli wyznaczono laboratorium 
referencyjne zgodnie z art. 78, jednostka 
notyfikowana dokonująca oceny zgodności 
zwraca się ponadto do laboratorium 
referencyjnego o weryfikację zgodności 
wyrobu z odpowiednimi wspólnymi 
specyfikacjami technicznymi, o ile takowe 

Jeśli wyznaczono laboratorium 
referencyjne zgodnie z art. 78, jednostka 
notyfikowana dokonująca oceny zgodności 
zwraca się ponadto do laboratorium 
referencyjnego o weryfikację – przy 
pomocy testu laboratoryjnego – zgodności 
wyrobu z odpowiednimi wspólnymi 
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są dostępne, lub z innymi rozwiązaniami 
wybranymi przez producenta celem 
zapewnienia przynajmniej równoważnego 
poziomu bezpieczeństwa i działania, jak 
określono w załączniku VIII sekcja 5.4 i w 
załączniku IX sekcja 3.5.

specyfikacjami technicznymi, jak 
określono w załączniku VIII sekcja 5.4 i w 
załączniku IX sekcja 3.5. Testy 
laboratoryjne wykonane w laboratorium 
referencyjnym koncentrują się w 
szczególności na czułości i swoistości 
analitycznej, przy zastosowaniu 
materiałów odniesienia, oraz na czułości i 
swoistości diagnostycznej, przy 
zastosowaniu próbek pochodzących z 
początkowego i dojrzałego stadium 
infekcji.

Or. en

Uzasadnienie

Doświadczenia z obecnymi przepisami wskazują na potrzebę jasnego wskazania, że 
zaangażowanie laboratoriów referencyjnych polega na wykonywaniu testów, nie zaś badań 
na papierze.

Poprawka 260
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyrobów do diagnostyki w 
terapii celowanej przeznaczonych do 
wykorzystania w celu oceny, czy dany 
pacjent kwalifikuje się do leczenia 
określonym produktem leczniczym,
jednostka notyfikowana konsultuje się z
jednym z właściwych organów 
wyznaczonych przez państwo 
członkowskie zgodnie z dyrektywą 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi lub z Europejską Agencją Leków 
(EMA) zgodnie z procedurami 
określonymi w załączniku VIII sekcja 6.2 

W przypadku wyrobów do diagnostyki w 
terapii celowanej, gdy laboratorium 
referencyjne zostało wyznaczone zgodnie z 
art. 78, jednostka notyfikowana
wykonująca ocenę zdolności zwraca się o 
weryfikację przez laboratorium 
referencyjne zgodności wyrobu z
odpowiednimi wspólnymi specyfikacjami 
technicznymi, gdy są one dostępne.
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i w załączniku IX sekcja 3.6.

Or. en

Uzasadnienie

Spowoduje to przejście diagnostyki w terapii celowanej na wspólne opracowywanie 
wspólnych specyfikacji technicznych przez Europejską Agencję Leków i ekspertów w zakresie 
diagnostyki in vitro z jednostek notyfikowanych i właściwych organów ds. wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro.

Poprawka 261
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa C, innych niż wyroby do oceny 
działania, podlegają ocenie zgodności 
polegającej na pełnym zapewnieniu 
jakości, jak określono w załączniku VIII, 
obejmującej ocenę dokumentacji projektu 
na podstawie reprezentatywnej próby 
dokumentacji technicznej. Producent może 
w ramach alternatywy zastosować ocenę 
zgodności polegającą na badaniu typu, jak 
określono w załączniku IX, połączoną z 
oceną zgodności polegającą na 
zapewnieniu jakości produkcji, jak 
określono w załączniku X.

W drodze odstępstwa od art. 39a
producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa C, innych niż wyroby do oceny 
działania, podlegają ocenie zgodności 
polegającej na pełnym zapewnieniu 
jakości, jak określono w załączniku VIII, 
obejmującej ocenę dokumentacji projektu 
na podstawie reprezentatywnej próby 
dokumentacji technicznej. Producent może 
w ramach alternatywy zastosować ocenę 
zgodności polegającą na badaniu typu, jak 
określono w załączniku IX, połączoną z 
oceną zgodności polegającą na 
zapewnieniu jakości produkcji, jak 
określono w załączniku X.

Or. en

Poprawka 262
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyrobów do diagnostyki w 
terapii celowanej przeznaczonych do 
wykorzystania w celu oceny, czy dany 
pacjent kwalifikuje się do leczenia 
określonym produktem leczniczym,
jednostka notyfikowana konsultuje się z
jednym z właściwych organów 
wyznaczonych przez państwo 
członkowskie zgodnie z dyrektywą 
2001/83/WE lub z Europejską Agencją 
Leków zgodnie z procedurami 
określonymi w załączniku VIII sekcja 6.2 
i w załączniku IX sekcja 3.6.

W przypadku wyrobów do diagnostyki w 
terapii celowanej, gdy laboratorium 
referencyjne jest wyznaczone zgodnie z 
art. 78, jednostka notyfikowana
wykonująca ocenę zdolności zwraca się o 
weryfikację przez laboratorium 
referencyjne zgodności wyrobu z
odpowiednimi wspólnymi specyfikacjami 
technicznymi, gdy są one dostępne.

Or. en

Uzasadnienie

Spowoduje to przejście diagnostyki w terapii celowanej na wspólne opracowywanie 
wspólnych specyfikacji technicznych przez Europejską Agencję Leków i ekspertów w zakresie 
diagnostyki in vitro z jednostek notyfikowanych i właściwych organów ds. wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro.

Poprawka 263
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa B, innych niż wyroby do oceny 
działania, podlegają ocenie zgodności 
polegającej na pełnym zapewnieniu 
jakości, jak określono w załączniku VIII.

W drodze odstępstwa od art. 39a
producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa B, innych niż wyroby do oceny 
działania, podlegają ocenie zgodności 
polegającej na pełnym zapewnieniu 
jakości, jak określono w załączniku VIII.

Or. en
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Poprawka 264
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa A, innych niż wyroby do oceny 
działania, składają oświadczenie o 
zgodności swoich wyrobów, wydając 
deklarację zgodności UE, o której mowa w 
art. 15, po sporządzeniu dokumentacji 
technicznej określonej w załączniku II.

W drodze odstępstwa od art. 39a
producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa A, innych niż wyroby do oceny 
działania, składają oświadczenie o 
zgodności swoich wyrobów, wydając 
deklarację zgodności UE, o której mowa w 
art. 15, po sporządzeniu dokumentacji 
technicznej określonej w załączniku II.

Or. en

Poprawka 265
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Producenci mogą zdecydować się na 
zastosowanie procedur oceny zgodności 
stosowanych do wyrobów klasy wyższej 
niż dany wyrób.

6. Producenci mogą zdecydować się na 
zastosowanie pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu lub procedur oceny zgodności 
stosowanych do wyrobów klasy wyższej 
niż dany wyrób.

Or. en

Poprawka 266
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 9 – akapit pierwszy – tiret trzecie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– częstotliwość obowiązkowego wysyłania 
próbek wyprodukowanych wyrobów lub 
serii wyrobów sklasyfikowanych jako 
klasa D do laboratorium referencyjnego 
wyznaczonego na podstawie art. 78 
zgodnie z załącznikiem VIII sekcja 5.7 i 
załącznikiem X sekcja 5.1; lub

skreślone

Or. en

Poprawka 267
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zaangażowanie jednostek notyfikowanych Zaangażowanie jednostek notyfikowanych
w procedurę oceny zgodności

Or. en

Poprawka 268
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli procedury oceny zgodności 
wymagają zaangażowania jednostki 
notyfikowanej, producent może zwrócić się 
do dowolnej jednostki notyfikowanej, 
której notyfikacja obejmuje przedmiotowe 
czynności w ramach oceny zgodności, 
procedury oceny zgodności i wyroby. W 

1. Jeśli procedury oceny zgodności 
wymagają zaangażowania jednostki 
notyfikowanej, producent może zwrócić się 
do dowolnej jednostki notyfikowanej, 
której notyfikacja obejmuje przedmiotowe 
czynności w ramach oceny zgodności, 
procedury oceny zgodności i wyroby. Jeśli 
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odniesieniu do tej samej czynności w 
ramach oceny zgodności nie można złożyć 
wniosku jednocześnie do więcej niż jednej 
jednostki notyfikowanej.

producent zwraca się do jednostki 
notyfikowanej w państwie członkowskim 
innym niż państwo członkowskie, w 
którym jest zarejestrowany, producent 
informuje organ krajowy odpowiedzialny 
za jednostki notyfikowane o fakcie 
złożenia wniosku. W odniesieniu do tej 
samej czynności w ramach oceny 
zgodności nie można złożyć wniosku 
jednocześnie do więcej niż jednej jednostki 
notyfikowanej.

Or. en

Poprawka 269
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. cs

Poprawka 270
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zwiększenie bezpieczeństwa wyrobów medycznych wymaga w szczególności wzmocnienia roli 
jednostek notyfikowanych. Procedura kontroli stwarza niebezpieczeństwo, że nowe, wysoko 
innowacyjne wyroby medyczne będą dostępne dla pacjentów dopiero ze znacznym 
opóźnieniem.
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Poprawka 271
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Poprawka 272
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 42 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class D, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities. A pre-approval system for in vitro medical 
devices will also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, 
authorities and the Commission, without ensuring an actual increase in the safety for 
patients.

Poprawka 273
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostki notyfikowane powiadamiają 
Komisję o wnioskach o przeprowadzenie 
oceny zgodności dla wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa D, z 
wyłączeniem wniosków złożonych w celu 
uzupełnienia lub przedłużenia istniejących 
certyfikatów. Takiemu powiadomieniu 
towarzyszy projekt instrukcji używania, o 
którym mowa w załączniku I sekcja 17,3, 
oraz projekt podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i działania, o którym 
mowa w art. 24. W powiadomieniu tym 
jednostka notyfikowana wskazuje 
przewidywaną datę ukończenia oceny 
zgodności. Komisja niezwłocznie 
przekazuje to powiadomienie i 
towarzyszące mu dokumenty do MDCG.

1. Jednostki notyfikowane powiadamiają 
Komisję o wnioskach o przeprowadzenie 
oceny zgodności dla wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa D i wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa C, które 
odpowiadają definicji nowatorskiego 
charakteru określonej w art. 2 ust. 12a, z 
wyłączeniem wniosków złożonych w celu 
uzupełnienia lub przedłużenia istniejących 
certyfikatów. Takiemu powiadomieniu 
towarzyszy projekt instrukcji używania, o 
którym mowa w załączniku I sekcja 17,3, 
oraz projekt podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i działania, o którym 
mowa w art. 24. W powiadomieniu tym 
jednostka notyfikowana wskazuje 
przewidywaną datę ukończenia oceny 
zgodności. Komisja niezwłocznie 
przekazuje to powiadomienie i 
towarzyszące mu dokumenty do MDCG.

Or. en

Poprawka 274
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Certyfikaty wydawane przez jednostki 
notyfikowane zgodnie z załącznikiem VIII, 
IX i X sporządzone są w języku 
urzędowym Unii określonym przez 
państwo członkowskie, w którym 
jednostka notyfikowana ma siedzibę, lub, 
w przypadku braku takiego określenia, w 
języku urzędowym Unii akceptowanym 
przez jednostkę notyfikowaną. Minimalny 
zakres treści takich certyfikatów określa się 
w załączniku XI.

1. Certyfikaty wydawane przez jednostki 
notyfikowane zgodnie z załącznikiem VIII, 
IX i X sporządzone są w języku 
urzędowym Unii akceptowanym przez 
jednostkę notyfikowaną. Minimalny zakres 
treści takich certyfikatów określa się w 
załączniku XI.
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Or. cs

Poprawka 275
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli producent wypowie umowę z 
jednostką notyfikowaną i zawrze umowę z 
inną jednostką notyfikowaną odnośnie do 
oceny zgodności tego samego wyrobu, 
warunki zmiany jednostki notyfikowanej 
określa się jasno w porozumieniu 
zawartym między producentem, 
dotychczasową jednostką notyfikowaną i 
nową jednostką notyfikowaną.
Porozumienie to obejmuje przynajmniej 
następujące aspekty:

1. W przypadku gdy producent postanawia 
wypowiedzieć umowę z jednostką 
notyfikowaną i zawiera umowę z inną 
jednostką notyfikowaną odnośnie do oceny 
zgodności tego samego wyrobu, informuje 
on o tej zmianie organ krajowy 
odpowiedzialny za jednostki
notyfikowane. Warunki zmiany jednostki 
notyfikowanej określa się jasno w 
porozumieniu zawartym między 
producentem, dotychczasową jednostką 
notyfikowaną i nową jednostką 
notyfikowaną. Porozumienie to obejmuje 
przynajmniej następujące aspekty:

Or. en

Poprawka 276
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na wniosek państwa członkowskiego, 
jeśli leży to w interesie zdrowia 
publicznego lub bezpieczeństwa pacjentów 
w więcej niż jednym państwie 
członkowskim, Komisja może, w drodze 
aktów wykonawczych, rozszerzyć na 
określony okres zakres ważności 
zezwolenia wydanego przez jedno z państw 
członkowskich zgodnie z ust. 1 tak, by 
obejmował on terytorium Unii, i 

skreślony
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wyznaczyć warunki wprowadzenia tego 
wyrobu do obrotu i używania. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 84 ust. 3.
W należycie uzasadnionych szczególnie 
pilnych przypadkach związanych ze 
zdrowiem i bezpieczeństwem ludzi 
Komisja przyjmuje, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 84 ust. 4, akty 
wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie.

Or. pl

Uzasadnienie

Art. 45 ust. 3 wskazuje, że Komisja  może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium  wyrobu nie 
spełniającego  wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność.  Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną  i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności.
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Poprawka 277
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział VI Rozdział V
Dowody kliniczne Dowody kliniczne

Or. en
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Poprawka 278
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) weryfikacja, że wyroby przynoszą 
pacjentowi zamierzone korzyści określone 
przez producenta;

b) weryfikacja, że zapewnione jest 
bezpieczeństwo i skuteczność kliniczna 
wyrobu, w tym zamierzone korzyści dla 
pacjenta z zastrzeżeniem użycia zgodnego 
z przewidzianym zastosowaniem, w 
populacji docelowej i zgodnie z instrukcją 
używania;

Or. en

Poprawka 279
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania skuteczności klinicznej planuje 
się i prowadzi tak, by chronić prawa, 
bezpieczeństwo i dobro uczestników takich 
badań i by dane kliniczne, będące 
wynikiem tego badania, były wiarygodne i 
odporne.

4. Badania skuteczności klinicznej planuje 
się i prowadzi tak, by chronić prawa, 
bezpieczeństwo i dobro uczestników takich 
badań, zgodnie z art. 48a ust. 3, i by dane 
kliniczne, będące wynikiem tego badania, 
były wiarygodne i odporne.

Or. en

Poprawka 280
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 48a
Zaangażowanie komisji etycznej

1. Pozwolenie na przeprowadzenie 
badania skuteczności klinicznej może 
zostać wydane jedynie z zastrzeżeniem 
uzyskania uprzedniej pozytywnej oceny 
badania skuteczności klinicznej, 
przedstawionej przez niezależną komisję 
etyczną.
2. Oświadczenie komisji etycznej obejmuje 
w szczególności uzasadnienie medyczne, 
zgodę uczestników badania klinicznego po 
uzyskaniu kompletnych informacji na 
temat badania, a także potwierdzenie 
odpowiedniego doboru badaczy i 
infrastruktury badawczej.
3. Komisja etyczna dopilnowuje, by 
prawa, bezpieczeństwo i dobrostan 
uczestników badania skuteczności 
klinicznej były chronione.
4. Jest ona niezależna od badacza, 
niezależna od sponsora i nie podlega 
żadnym innym niepożądanym wpływom.
Działa ona zgodnie z przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi państwa lub 
państw, w których ma być prowadzone 
badanie, i musi przestrzegać wszystkich 
odpowiednich norm i standardów 
międzynarodowych.
5. W skład komisji etycznej wchodzi 
wyraźnie określona liczba członków i ich 
zastępców, którymi są pracownicy służby 
zdrowia, osoby nieposiadające fachowej 
wiedzy z dziedziny badań klinicznych i co 
najmniej jeden znający się na tych 
zagadnieniach pacjent dysponujący 
dużym doświadczeniem lub przedstawiciel 
pacjentów, którzy wspólnie posiadają 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 
umożliwiające przegląd i ocenę 
naukowych, medycznych i etycznych 
aspektów proponowanego badania 
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skuteczności klinicznej.
6. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu powołania 
komisji etycznych, jeśli takie nie istnieją, 
oraz ułatwiania im pracy.
Państwa członkowskie publikują liczbę, 
imiona i nazwiska oraz zawód członków i 
zastępców zasiadających w komisjach 
etycznych oraz informują Komisję 
Europejską o składzie komisji etycznych i 
dacie rozpoczęciu przez nie prac.

Or. en

Poprawka 281
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sponsor badania skuteczności klinicznej 
przedkłada państwu członkowskiemu lub 
państwom członkowskim, w których 
badanie ma być prowadzone, wniosek, 
któremu towarzyszy dokumentacja, o 
której mowa w załączniku XIII. W 
terminie sześciu dni od otrzymania 
wniosku państwo członkowskie 
powiadamia sponsora, czy badanie 
skuteczności klinicznej jest objęte 
zakresem niniejszego rozporządzenia i czy 
wniosek jest kompletny.

Sponsor badania skuteczności klinicznej
przedkłada państwu członkowskiemu lub 
państwom członkowskim, w których 
badanie ma być prowadzone, wniosek, 
któremu towarzyszy dokumentacja, o 
której mowa w załączniku XIII. W 
terminie dziesięciu dni od otrzymania 
wniosku państwo członkowskie 
powiadamia sponsora, czy badanie 
skuteczności klinicznej jest objęte 
zakresem niniejszego rozporządzenia i czy 
wniosek jest kompletny.

Or. en

Poprawka 282
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli w przypadku więcej niż jednego 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego zachodzi spór co do tego, 
czy należy zatwierdzić badanie 
skuteczności klinicznej, zainteresowane 
państwa członkowskie podejmują próbę 
uzgodnienia konkluzji. Jeżeli konkluzja 
nie zostanie ustalona, Komisja podejmuje 
decyzję po wysłuchaniu zainteresowanych 
państw członkowskich oraz, w stosownych 
przypadkach, po zasięgnięciu opinii 
Europejskiej Agencji Leków.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy jest wiążąca dla innych 
państw. Może dojść do sytuacji, w której państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
będzie popierać badanie skuteczności klinicznej, natomiast władze i komisje etyczne z 
większości zainteresowanych państw członkowskich tego nie uczynią. Nawet jeżeli władze i 
komisje etyczne wspólnie pracują nad znalezieniem porozumienia, musi istnieć sposób 
rozwiązywania konfliktów. Komisja podlega kontroli PE i Rady, a zatem jest lepiej 
umiejscowiona niż państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, jeżeli chodzi o 
podejmowanie takiej decyzji.

Poprawka 283
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli państwo członkowskie stwierdzi, że 
badanie skuteczności klinicznej będące 
przedmiotem wniosku nie jest objęte 
zakresem niniejszego rozporządzenia lub 
że wniosek nie jest kompletny, 
powiadamia ono sponsora o tym fakcie i 

Jeśli państwo członkowskie stwierdzi, że 
badanie skuteczności klinicznej będące 
przedmiotem wniosku nie jest objęte 
zakresem niniejszego rozporządzenia lub 
że wniosek nie jest kompletny, 
powiadamia ono sponsora o tym fakcie i 
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wyznacza mu termin wynoszący 
maksymalnie sześć dni na przedstawienie 
uwag lub uzupełnienie wniosku.

wyznacza mu termin wynoszący 
maksymalnie dziesięć dni na 
przedstawienie uwag lub uzupełnienie 
wniosku.

Or. en

Poprawka 284
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli państwo członkowskie nie 
powiadomiło sponsora zgodnie z ust. 2 w 
terminie trzech dni od otrzymania uwag 
lub uzupełnionego wniosku, uważa się, że 
badanie skuteczności klinicznej jest objęte 
zakresem niniejszego rozporządzenia i że 
wniosek jest kompletny.

Jeśli państwo członkowskie nie 
powiadomiło sponsora zgodnie z ust. 2 w 
terminie pięciu dni od otrzymania uwag 
lub uzupełnionego wniosku, uważa się, że 
badanie skuteczności klinicznej jest objęte 
zakresem niniejszego rozporządzenia i że 
wniosek jest kompletny.

Or. en

Poprawka 285
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) po upływie 35 dni od daty przyjęcia 
wniosku do rozpatrzenia, o której mowa w 
ust. 4, chyba że zainteresowane państwo 
członkowskie powiadomiło sponsora przed 
upływem tego terminu o odmowie wydania 
pozwolenia uzasadnionej troską o zdrowie 
publiczne, bezpieczeństwo pacjentów lub 
porządek publiczny.

c) po upływie 60 dni od daty przyjęcia 
wniosku do rozpatrzenia, o której mowa w 
ust. 4, chyba że zainteresowane państwo 
członkowskie powiadomiło sponsora przed 
upływem tego terminu o odmowie wydania 
pozwolenia uzasadnionej troską o zdrowie 
publiczne, bezpieczeństwo pacjentów lub 
porządek publiczny.
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Or. en

Poprawka 286
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) metodologia, która ma zostać 
zastosowana, liczba zaangażowanych 
uczestników oraz zakładany wynik 
badania.

Or. en

Poprawka 287
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Po zakończeniu badania skuteczności 
klinicznej sponsor wprowadza do systemu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 51, 
podsumowanie wyników badania 
sporządzone w sposób łatwy do 
zrozumienia przez laika.

Or. en

Poprawka 288
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje te są publicznie dostępne 
poprzez system elektroniczny, o którym 
mowa w art. 51, chyba że na podstawie 
któregokolwiek z poniższych powodów 
uzasadnione jest stosowanie poufności w 
stosunku do wszystkich tych informacji 
lub ich części:

3. Informacje te są w całości publicznie 
dostępne poprzez system elektroniczny, o 
którym mowa w art. 51.

Or. en

Poprawka 289
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ochrona danych osobowych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ochronę danych osobowych zapewnia się już w ust. 4, w którym stwierdza się: „Dane 
osobowe uczestników badania skuteczności klinicznej nie są dostępne publicznie.”

Poprawka 290
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ochrona wrażliwych informacji 
handlowych;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Baza danych powinna być dostępna publicznie w celu zapewnienia faktycznej przejrzystości i 
dostępu niezależnym badaczom, którzy mogliby dzięki temu dokonywać losowych badań 
skuteczności i użytecznych metaanaliz.

Poprawka 291
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ochrona wrażliwych informacji 
handlowych;

skreślona

Or. en

Poprawka 292
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) skuteczny nadzór nad 
przeprowadzaniem badania skuteczności 
klinicznej prowadzony przez 
zainteresowane państwo lub państwa 
członkowskie.

skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

Nie należy zaciemniać skutecznego nadzoru nad badaniami skuteczności klinicznej: powinien 
on być przejrzysty i podlegać kontroli publicznej.

Poprawka 293
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, współpracując z państwami 
członkowskimi, tworzy system 
elektroniczny dotyczący interwencyjnych 
badań skuteczności klinicznej i innych 
badań skuteczności klinicznej wiążących 
się z ryzykiem dla ich uczestników,
służący do generowania niepowtarzalnych 
numerów identyfikacyjnych takich badań, 
o których to numerach mowa w art. 49 ust. 
1, i do zbierania i przetwarzania 
wymienionych niżej informacji oraz 
zarządza tym systemem:

1. Komisja, współpracując z państwami 
członkowskimi, tworzy system 
elektroniczny dotyczący interwencyjnych 
badań skuteczności klinicznej i innych 
badań skuteczności klinicznej wiążących 
się z ryzykiem dla ich uczestników oraz 
zarządza tym systemem. Istnienie tej bazy 
danych umożliwi społeczeństwu 
wyszukiwanie konkretnych badań 
skuteczności, a obywatele i specjaliści 
będą mogli podejmować świadome decyzje
w zakresie wyrobów do diagnostyki in 
vitro. Aby to zapewnić, system 
elektroniczny posłuży do generowania 
niepowtarzalnych numerów 
identyfikacyjnych takich badań, o których 
to numerach mowa w art. 49 ust. 1, i do 
zbierania i przetwarzania wymienionych 
niżej informacji:

Or. en

Uzasadnienie

Celem utworzenia bazy danych powinno być zapewnienie obywatelom, lekarzom i 
niezależnym badaczom informacji umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji o 
wykorzystaniu wyrobów do diagnostyki in vitro.
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Poprawka 294
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) sprawozdania z badania skuteczności 
klinicznej składane przez sponsorów 
zgodnie z art. 56 ust. 5;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że sprawozdania z badania skuteczności klinicznej stanowią część 
informacji dostępnej społeczeństwu i pracownikom służby zdrowia. Niniejsze poprawki 
zapewniają pewien stopień spójności z prawdopodobnym rezultatem negocjacji w sprawie 
badań klinicznych.

Poprawka 295
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Tworząc system elektroniczny, o którym 
mowa w ust. 1, Komisja zapewnia jego 
interoperacyjność z unijną bazą danych 
dotyczącą badań klinicznych produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi 
ustanowioną zgodnie z art. [...] 
rozporządzenia (UE) nr [Ref. of future 
Regulation on clinical trials]. Za wyjątkiem 
informacji, o których mowa w art. 50, 
informacje zbierane i przetwarzane w 
rzeczonym systemie elektronicznym są 
dostępne jedynie dla państw 
członkowskich i Komisji.

2. Tworząc system elektroniczny, o którym 
mowa w ust. 1, Komisja zapewnia jego 
interoperacyjność z unijną bazą danych 
dotyczącą badań klinicznych produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi 
ustanowioną zgodnie z art. [...] 
rozporządzenia (UE) nr [Ref. of future 
Regulation on clinical trials]. Za wyjątkiem 
informacji, o których mowa w art. 50, 
informacje zbierane i przetwarzane w 
rzeczonym systemie elektronicznym są 
dostępne dla państw członkowskich i 
Komisji. Komisja zapewnia także 
pracownikom służby zdrowia dostęp do 
systemu elektronicznego.
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Or. en

Poprawka 296
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Tworząc system elektroniczny, o którym 
mowa w ust. 1, Komisja zapewnia jego 
interoperacyjność z unijną bazą danych 
dotyczącą badań klinicznych produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi 
ustanowioną zgodnie z art. [...] 
rozporządzenia (UE) nr [Ref. of future 
Regulation on clinical trials]. Za wyjątkiem 
informacji, o których mowa w art. 50,
informacje zbierane i przetwarzane w 
rzeczonym systemie elektronicznym są 
dostępne jedynie dla państw 
członkowskich i Komisji.

2. Tworząc system elektroniczny, o którym 
mowa w ust. 1, Komisja zapewnia jego 
interoperacyjność z unijną bazą danych 
dotyczącą badań klinicznych produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi 
ustanowioną zgodnie z art. [...] 
rozporządzenia (UE) nr [Ref. of future 
Regulation on clinical trials]. informacje 
zbierane i przetwarzane w rzeczonym 
systemie elektronicznym są dostępne dla 
państw członkowskich i Komisji, a 
Komisja dopilnowuje również, aby dostęp 
do systemu elektronicznego mieli 
pracownicy służby zdrowia i pacjenci.

Or. en

Poprawka 297
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na uzasadnione żądanie wszelkie 
informacje na temat określonego wyrobu 
medycznego do diagnostyki in vitro 
znajdujące się w systemie elektronicznym 
są udostępniane stronie żądającej takich 
informacji, z wyjątkiem przypadków, w 
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których zachowanie poufności wszystkich 
takich informacji lub ich części 
uzasadniona jest na następującej 
podstawie:
a) ochrona danych osobowych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001;
b) ochrona wrażliwych informacji 
handlowych;
c) skuteczny nadzór nad 
przeprowadzaniem badania skuteczności 
klinicznej prowadzony przez 
zainteresowane państwo lub państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 298
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie, które odmówiło 
wydania pozwolenia na badanie 
skuteczności klinicznej, bądź zawiesiło 
takie badanie lub wydało decyzję o 
zakończeniu takiego badania, bądź 
wezwało do wprowadzenia istotnej zmiany 
w badaniu skuteczności klinicznej lub do 
jego tymczasowego wstrzymania, bądź 
zostało powiadomione przez sponsora o 
wcześniejszym zakończeniu badania 
skuteczności klinicznej z powodów 
bezpieczeństwa, powiadamia o tym fakcie
wszystkie państwa członkowskie i Komisję
przy wykorzystaniu systemu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 51.

1. Państwo członkowskie, które odmówiło 
wydania pozwolenia na badanie 
skuteczności klinicznej, bądź zawiesiło 
takie badanie lub wydało decyzję o 
zakończeniu takiego badania, bądź 
wezwało do wprowadzenia istotnej zmiany 
w badaniu skuteczności klinicznej lub do 
jego tymczasowego wstrzymania, bądź 
zostało powiadomione przez sponsora o 
wcześniejszym zakończeniu badania 
skuteczności klinicznej z powodów 
bezpieczeństwa lub skuteczności, 
powiadamia wszystkie państwa 
członkowskie i Komisję o swojej decyzji i 
o jej powodach, korzystając z systemu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 51.

Or. en
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Poprawka 299
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli sponsor wstrzymał badanie 
skuteczności klinicznej ze względów 
bezpieczeństwa, powiadamia on 
zainteresowane państwo członkowskie o 
tym tymczasowym wstrzymaniu w 
terminie 15 dni.

1. Jeśli sponsor wstrzymał badanie 
skuteczności klinicznej ze względów 
bezpieczeństwa lub skuteczności, 
powiadamia on zainteresowane państwo 
członkowskie o tym tymczasowym 
wstrzymaniu w terminie 15 dni.

Or. en

Poprawka 300
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sponsor powiadamia każde 
zainteresowane państwo członkowskie o 
zakończeniu badania skuteczności 
klinicznej w odniesieniu do tego państwa, 
podając w przypadku wcześniejszego 
zakończenia badania jego przyczynę.
Powiadomienia tego dokonuje się w 
terminie 15 dni od zakończenia badania 
skuteczności klinicznej w odniesieniu do 
tego państwa członkowskiego.

Sponsor powiadamia każde zainteresowane 
państwo członkowskie o zakończeniu 
badania skuteczności klinicznej w 
odniesieniu do tego państwa, podając w 
przypadku wcześniejszego zakończenia 
badania jego przyczynę, tak aby wszystkie 
państwa członkowskie mogły 
poinformować sponsorów prowadzących 
podobne badania skuteczności klinicznej 
w tym czasie w Unii o wynikach tego 
badania skuteczności klinicznej.
Powiadomienia tego dokonuje się w 
terminie 15 dni od zakończenia badania 
skuteczności klinicznej w odniesieniu do 
tego państwa członkowskiego.

Or. en
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Poprawka 301
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeśli badanie prowadzone jest w więcej niż 
jednym państwie członkowskim, sponsor 
powiadamia wszystkie zainteresowane 
państwa członkowskie o całkowitym 
zakończeniu badania skuteczności 
klinicznej. Powiadomienia tego dokonuje 
się w terminie 15 dni od całkowitego 
zakończenia badania skuteczności 
klinicznej.

Jeśli badanie prowadzone jest w więcej niż 
jednym państwie członkowskim, sponsor 
powiadamia wszystkie zainteresowane 
państwa członkowskie o całkowitym 
zakończeniu badania skuteczności 
klinicznej. Informacja na temat przyczyn 
wcześniejszego zakończenia badania 
skuteczności klinicznej jest również 
przekazywana wszystkim państwom 
członkowskim, tak aby wszystkie państwa 
członkowskie mogły poinformować 
sponsorów prowadzących podobne 
badania skuteczności klinicznej w tym 
czasie w Unii o wynikach tego badania 
skuteczności klinicznej. Powiadomienia 
tego dokonuje się w terminie 15 dni od 
całkowitego zakończenia badania 
skuteczności klinicznej.

Or. en

Poprawka 302
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przeciągu jednego roku od 
zakończenia badania skuteczności 
klinicznej sponsor przedkłada 
zainteresowanym państwom członkowskim
streszczenie wyników badania skuteczności 
klinicznej w formie sprawozdania z 
badania skuteczności klinicznej, o którym 
mowa w załączniku XII część AI sekcja 
2.3.3. Jeśli przedłożenie sprawozdania z 

3. W przeciągu jednego roku od 
zakończenia badania skuteczności 
klinicznej sponsor przedkłada 
zainteresowanym państwom członkowskim
wyniki badania skuteczności klinicznej w 
formie sprawozdania z badania 
skuteczności klinicznej, o którym mowa w 
załączniku XII część AI sekcja 2.3.3. Jeśli 
przedłożenie sprawozdania z badania 
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badania skuteczności klinicznej nie jest, ze 
względów naukowych, możliwe w terminie 
jednego roku, sprawozdanie takie 
przedkłada się natychmiast po jego 
sporządzeniu. W takim przypadku w 
protokole badania skuteczności klinicznej, 
o którym mowa w załączniku XII część A 
sekcja 2.3.2, określa się termin 
przedłożenia wyników badania 
skuteczności klinicznej, dodając 
wyjaśnienie.

skuteczności klinicznej nie jest, ze 
względów naukowych, możliwe w terminie 
jednego roku, sprawozdanie takie 
przedkłada się natychmiast po jego 
sporządzeniu. W takim przypadku w 
protokole badania skuteczności klinicznej, 
o którym mowa w załączniku XII część A 
sekcja 2.3.2, określa się termin 
przedłożenia wyników badania 
skuteczności klinicznej, dodając 
wyjaśnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie z badania skuteczności klinicznej ma formę streszczenia, jednak ważne jest, 
aby producenci zrozumieli, że sprawozdanie to będzie należało do informacji dostępnych 
publicznie.

Poprawka 303
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sponsor wskazuje w rzeczonym 
pojedynczym wniosku na jedno państwo 
członkowskie jako koordynujące państwo 
członkowskie. Jeśli dane państwo 
członkowskie nie chce pełnić roli 
koordynującego państwa członkowskiego, 
uzgadnia ono z innym zainteresowanym 
państwem członkowskim w terminie 
sześciu dni od złożenia pojedynczego 
wniosku, że to ostatnie państwo będzie 
pełniło rolę koordynującego państwa 
członkowskiego. Jeśli żadne inne państwo 
członkowskie nie przyjmie roli 
koordynującego państwa członkowskiego, 
rolę koordynującego państwa 
członkowskiego pełni państwo 
członkowskie wskazane przez sponsora. 
Jeśli rolę koordynującego państwa 

2. Sponsor wskazuje w rzeczonym 
pojedynczym wniosku na jedno państwo 
członkowskie jako koordynujące państwo 
członkowskie. Państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy wybiera się 
spośród zainteresowanych państw 
członkowskich, w których zamieszkuje 
większość uczestników przedmiotowego 
badania skuteczności klinicznej. Jeśli dane 
państwo członkowskie nie chce pełnić roli 
koordynującego państwa członkowskiego, 
uzgadnia ono z innym zainteresowanym 
państwem członkowskim w terminie 
sześciu dni od złożenia pojedynczego 
wniosku, że to ostatnie państwo będzie 
pełniło rolę koordynującego państwa 
członkowskiego. Jeśli żadne inne państwo 
członkowskie nie przyjmie roli 
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członkowskiego przyjęło państwo inne niż 
państwo członkowskie wskazane przez 
sponsora, termin, o którym mowa w art. 49 
ust. 2, rozpoczyna swój bieg następnego 
dnia po przyjęciu tej roli.

koordynującego państwa członkowskiego, 
rolę koordynującego państwa 
członkowskiego pełni państwo 
członkowskie wskazane przez sponsora. 
Jeśli rolę koordynującego państwa 
członkowskiego przyjęło państwo inne niż 
państwo członkowskie wskazane przez 
sponsora, termin, o którym mowa w art. 49 
ust. 2, rozpoczyna swój bieg następnego 
dnia po przyjęciu tej roli.

Or. en

Poprawka 304
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ciężkie zdarzenie niepożądane, w 
którego przypadku istnieje związek 
przyczynowo-skutkowy z wyrobem do 
oceny działania, komparatorem lub 
procedurą badania lub jeśli taki związek 
przyczynowo-skutkowy jest racjonalnie 
możliwy;

a) każde zdarzenie niepożądane, w którego 
przypadku istnieje związek przyczynowo-
skutkowy z wyrobem do oceny działania, 
komparatorem lub procedurą badania lub 
jeśli taki związek przyczynowo-skutkowy 
jest racjonalnie możliwy;

Or. en

Poprawka 305
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział VII Rozdział VIII
 Obserwacja i nadzór rynku Obserwacja i nadzór rynku

Or. en
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Poprawka 306
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ciężkie incydenty związane z wyrobami 
udostępnionymi na rynku unijnym;

a) ciężkie incydenty związane z wyrobami 
udostępnionymi na rynku unijnym, w tym 
datę i miejsce incydentu; jeżeli to możliwe, 
producent załącza informacje o pacjencie 
lub użytkowniku oraz pracowniku służby 
zdrowia uczestniczącym w danym 
incydencie;

Or. en

Poprawka 307
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ciężkie incydenty związane z wyrobami 
udostępnionymi na rynku unijnym;

a) incydenty związane z wyrobami 
udostępnionymi na rynku unijnym;

Or. en

Poprawka 308
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu zachęcenia 
pracowników służby zdrowia, 

Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki, w tym 
przeprowadzają specjalne kampanie 
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użytkowników i pacjentów do zgłaszania 
właściwym organom podejrzewanych 
ciężkich incydentów, o których mowa w 
ust. 1 lit. a). Państwa członkowskie 
rejestrują takie zgłoszenia centralnie na
szczeblu krajowym. Właściwy organ 
państwa członkowskiego, który otrzymał 
takie zgłoszenie, podejmuje konieczne 
kroki w celu dopilnowania, aby producent
wyrobu, którego zgłoszenie to dotyczy, 
został poinformowany o incydencie.
Producent zapewnia podjęcie 
odpowiednich działań następczych.

informacyjne, w celu zachęcenia 
pracowników służby zdrowia, 
użytkowników i pacjentów do zgłaszania 
właściwym organom podejrzewanych 
ciężkich incydentów, o których mowa w 
ust. 1 lit. a). Państwa członkowskie 
rejestrują takie zgłoszenia centralnie na 
szczeblu krajowym. Właściwy organ 
państwa członkowskiego, który otrzymał 
takie zgłoszenie, niezwłocznie informuje 
producenta wyrobu, którego zgłoszenie 
dotyczy. Producent zapewnia podjęcie 
odpowiednich działań następczych.

Jeśli właściwy organ państwa 
członkowskiego stwierdzi, że zgłoszenia 
otrzymane zgodnie z pierwszym akapitem 
są związane z ciężkim incydentem, 
wprowadza on niezwłocznie informację o 
tych zgłoszeniach do systemu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 60, 
chyba że ten sam incydent został już 
zgłoszony przez producenta.

Or. en

Poprawka 309
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu zachęcenia 
pracowników służby zdrowia, 
użytkowników i pacjentów do zgłaszania 
właściwym organom podejrzewanych 
ciężkich incydentów, o których mowa w 
ust. 1 lit. a). Państwa członkowskie 
rejestrują takie zgłoszenia centralnie na 
szczeblu krajowym. Właściwy organ 
państwa członkowskiego, który otrzymał 
takie zgłoszenie, podejmuje konieczne 

Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu zachęcenia 
pracowników służby zdrowia, w tym 
lekarzy i farmaceutów, użytkowników i 
pacjentów do zgłaszania właściwym 
organom podejrzewanych ciężkich 
incydentów, o których mowa w ust. 1 lit. 
a). Państwa członkowskie rejestrują takie 
zgłoszenia centralnie na szczeblu 
krajowym. Właściwy organ państwa 
członkowskiego, który otrzymał takie 
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kroki w celu dopilnowania, aby producent 
wyrobu, którego zgłoszenie to dotyczy, 
został poinformowany o incydencie.
Producent zapewnia podjęcie 
odpowiednich działań następczych.

zgłoszenie, podejmuje konieczne kroki w 
celu dopilnowania, aby producent wyrobu, 
którego zgłoszenie to dotyczy, został 
poinformowany o incydencie. Producent 
zapewnia podjęcie odpowiednich działań 
następczych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy przepis odzwierciedla podejście przyjęte w dyrektywie w sprawie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii.

Poprawka 310
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy zgłaszaniu podejrzewanych ciężkich 
incydentów należy uwzględnić, czy 
zastąpiono części lub elementy, zgodnie z 
art. 19.

Or. en

Uzasadnienie

Zgłaszanie faktu zastąpienia elementów lub części powinno umożliwić właściwym organom 
szybkie zidentyfikowanie problemów wynikających z tych elementów lub części.

Poprawka 311
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wzajemnie 
koordynują opracowanie standardowych, 
ustrukturyzowanych form zgłaszania 

Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi oraz w porozumieniu ze 
stosownymi partnerami, w tym 
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ciężkich incydentów przez pracowników 
służby zdrowia, użytkowników i pacjentów
za pomocą internetu.

organizacjami pacjentów i konsumentów, 
opracowuje standardowe formy
zgłaszania, w systemie elektronicznym 
oraz poza takim systemem, ciężkich 
incydentów przez pracowników służby 
zdrowia, użytkowników i pacjentów.

Or. en

Poprawka 312
Rebecca Taylor, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) pochodzące od właściwych organów 
zgłoszenia ciężkich incydentów i 
zewnętrznych działań naprawczych w 
zakresie bezpieczeństwa podjętych w 
instytucjach zdrowia publicznego z 
udziałem wyrobów, o których mowa w art. 
4 ust. 4;

Or. en

Uzasadnienie

Wewnętrzne wyłączenie wyrobów wyprodukowanych i używanych w pojedynczej instytucji 
zdrowia publicznego powinno podlegać wymogom w zakresie zgłaszania. Komisja Europejska 
skorzysta z dostępu do tych informacji przy przeglądzie prawodawstwa w tym obszarze w 
przyszłości.

Poprawka 313
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do informacji zbieranych i 
przetwarzanych w rzeczonym systemie 

2. Do informacji zbieranych i 
przetwarzanych w rzeczonym systemie 
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elektronicznym mają dostęp właściwe 
organy państw członkowskich, Komisja i 
jednostki notyfikowane.

elektronicznym mają dostęp właściwe 
organy państw członkowskich, Komisja i 
jednostki notyfikowane. Komisja, w 
porozumieniu z Grupą Koordynacyjną ds. 
Wyrobów Medycznych, co 6 miesięcy 
przedstawia w ogólnym zarysie te 
informacje opinii publicznej i 
pracownikom służby zdrowia. Informacje 
te muszą być dostępne za pomocą 
europejskiej bazy danych, o której mowa 
w art. 25.

Or. en

Uzasadnienie

Przedstawienie w ogólnym zarysie informacji o obserwacji i nadzorze rynku będzie korzystne 
dla pracowników służby zdrowia i opinii publicznej. Ponieważ z informacjami tymi należy 
obchodzić się bardzo uważnie, MDCG jest odpowiednim forum przekazywania tych 
informacji do europejskiej bazy danych.

Poprawka 314
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do informacji zbieranych i 
przetwarzanych w rzeczonym systemie 
elektronicznym mają dostęp właściwe 
organy państw członkowskich, Komisja i
jednostki notyfikowane.

2. Do informacji zbieranych i 
przetwarzanych w rzeczonym systemie 
elektronicznym mają dostęp właściwe 
organy państw członkowskich, Komisja, 
Agencja, jednostki notyfikowane oraz 
pracownicy służby zdrowia.

Or. en

Poprawka 315
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja zapewnia pracownikom służby 
zdrowia i ogółowi społeczeństwa dostęp do 
systemu elektronicznego w odpowiednim 
zakresie.

3. Komisja zapewnia ogółowi 
społeczeństwa dostęp do systemu 
elektronicznego w odpowiednim zakresie.
W szczególności w przypadku, gdy 
wymagane jest przekazanie informacji na 
temat określonego wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro, zapewnia ich 
udostępnienie w sposób niezwłoczny i nie 
później niż w terminie 15 dni.

Or. en

Poprawka 316
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli właściwy organ stwierdzi w 
przypadku zgłoszeń otrzymanych zgodnie 
z art. 59 ust. 3, że zgłoszenia te są 
związane z ciężkim incydentem, 
wprowadza on niezwłocznie informację o 
tych zgłoszeniach do systemu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 60, 
chyba że ten sam incydent został już 
zgłoszony przez producenta.

skreślony

Or. en

Poprawka 317
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są 
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natychmiast przekazywane za pomocą 
systemu elektronicznego wszystkim 
zainteresowanym właściwym organom i są 
dostępne państwom członkowskim oraz 
Komisji.

natychmiast przekazywane za pomocą 
systemu elektronicznego wszystkim 
zainteresowanym właściwym organom i są 
dostępne państwom członkowskim oraz 
Komisji. Komisja, w porozumieniu z 
Grupą Koordynacyjną ds. Wyrobów 
Medycznych, co 6 miesięcy przedstawia w 
ogólnym zarysie te informacje opinii 
publicznej i pracownikom służby zdrowia. 
Informacje te muszą być dostępne za 
pomocą europejskiej bazy danych, o której 
mowa w art. 25.

Or. en

Uzasadnienie

Przedstawienie w ogólnym zarysie informacji o obserwacji i nadzorze rynku będzie korzystne 
dla pracowników służby zdrowia i opinii publicznej. Ponieważ z informacjami tymi należy 
obchodzić się bardzo uważnie, MDCG jest odpowiednim forum przekazywania tych 
informacji do europejskiej bazy danych.

Poprawka 318
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są 
natychmiast przekazywane za pomocą 
systemu elektronicznego wszystkim 
zainteresowanym właściwym organom i są 
dostępne państwom członkowskim oraz
Komisji.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są 
natychmiast przekazywane za pomocą 
systemu elektronicznego wszystkim 
zainteresowanym właściwym organom i są 
dostępne państwom członkowskim, 
Komisji, Agencji oraz pracownikom służby 
zdrowia. Komisja zapewnia również 
ogółowi społeczeństwa dostęp do systemu 
elektronicznego w odpowiednim zakresie. 
W szczególności w przypadku, gdy 
wymagane jest przekazanie informacji na 
temat określonego wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro, zapewnia ich 
udostępnienie w sposób niezwłoczny i nie 
później niż w terminie 15 dni.
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Or. en

Poprawka 319
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział VIII Rozdział IX
Współpraca między państwami 

członkowskimi, grupą koordynacyjną ds. 
wyrobów medycznych, laboratoriami 
referencyjnymi UE, rejestrami wyrobów

Współpraca między państwami 
członkowskimi, grupą koordynacyjną ds. 
wyrobów medycznych, laboratoriami 
referencyjnymi UE, rejestrami wyrobów

Or. en

Poprawka 320
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) badanie zagadnień związanych z 
procedurą wzajemnego uznawania 
zgodnie z postanowieniami art. 39e;

Or. en

Poprawka 321
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) nadzorowanie grupy koordynacyjnej 
jednostek notyfikowanych, o której mowa 
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w art. 39;

Or. en

Uzasadnienie

MDCG powinna nadzorować grupę koordynacyjną jednostek notyfikowanych, aby 
zagwarantować przestrzeganie wymogów dotyczących obecności oraz zapewnić tym 
jednostkom dokładniejsze informacje na temat sytuacji jednostek notyfikowanych w całej UE.

Poprawka 322
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uczestnictwo w kontroli określonych 
ocen zgodności zgodnie z art. 42;

skreślona

Or. en

Poprawka 323
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uczestnictwo w kontroli określonych 
ocen zgodności zgodnie z art. 42;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

MDCG jest kluczowym elementem ram regulacyjnych. Dlatego jej zadania powinny zostać 
opisane bardziej szczegółowo.
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Poprawka 324
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działanie jako instytucja arbitrażowa 
dla sporów dotyczących rozdziału IV w 
odniesieniu do kompetencji jednostek 
notyfikowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Zespół ds. oceny wspólnej oraz MDCG powinni skutecznie monitorować pracę jednostek 
notyfikowanych. Powierzenie MDCG odpowiedzialności za anulowanie zawieszenia jednostki 
notyfikowanej wzmocni jej rolę nadzorczą.

Poprawka 325
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77–  ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestnictwo w opracowywaniu 
wytycznych, które mają służyć 
skutecznemu i zharmonizowanemu 
wykonaniu niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności w zakresie wyznaczania i 
monitorowania jednostek notyfikowanych, 
stosowania wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa i działania, 
przeprowadzania oceny klinicznej przez 
producentów oraz dokonywania oceny 
przez jednostki notyfikowane;

c) uczestnictwo w opracowywaniu 
wytycznych, które mają służyć 
skutecznemu i zharmonizowanemu 
wykonaniu niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

MDCG jest kluczowym elementem ram regulacyjnych. Dlatego jej zadania powinny zostać
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opisane bardziej szczegółowo.

Poprawka 326
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wspomaganie Komisji w dostarczaniu 
co 6 miesięcy ogólnych informacji o 
danych z obserwacji i działaniach z 
zakresu nadzoru rynku, w tym wszelkich 
podjętych profilaktycznych środkach 
ochrony zdrowia; informacje te muszą być 
dostępne za pomocą europejskiej bazy 
danych, o której mowa w art. 75;

Or. en

Uzasadnienie

Przedstawienie w ogólnym zarysie informacji o obserwacji i nadzorze rynku będzie korzystne 
dla pracowników służby zdrowia i opinii publicznej. Ponieważ z informacjami tymi należy 
obchodzić się bardzo uważnie, MDCG jest odpowiednim forum przekazywania tych 
informacji do europejskiej bazy danych.

Poprawka 327
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) doradzanie i wspieranie Komisji, na jej 
wniosek, w ocenie wszelkich kwestii 
związanych z wykonywaniem niniejszego 
rozporządzenia;

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

MDCG jest kluczowym elementem ram regulacyjnych. Dlatego jej zadania powinny zostać 
opisane bardziej szczegółowo.

Poprawka 328
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przyczynianie się do zharmonizowania 
praktyki administracyjnej w odniesieniu 
do wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro w państwach członkowskich.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

MDCG jest kluczowym elementem ram regulacyjnych. Dlatego jej zadania powinny zostać 
opisane bardziej szczegółowo.

Poprawka 329
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litery f a do f k (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) monitorowanie na bieżąco postępów 
technicznych, zwłaszcza w obszarze 
wyrobów do implantacji, oraz ocenianie, 
czy określone w niniejszym 
rozporządzeniu niezbędne wymogi 
dotyczące bezpieczeństwa i działania są 
odpowiednie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i działania wyrobów 
medycznych, a także identyfikowanie 
potrzeby wprowadzenia zmian w 
załączniku I;
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fb) opracowanie wytycznych dotyczących 
badań klinicznych niektórych wyrobów 
medycznych;
fc) uczestnictwo w opracowywaniu norm 
dla wyrobów medycznych;
fd) uczestnictwo w opracowywaniu 
wspólnych specyfikacji technicznych;
fe) opracowanie i utrzymywanie ram dla 
europejskiego programu nadzoru rynku;
ff) opracowanie minimalnych wymogów 
dla systemu zarządzania jakością w 
odniesieniu do krajowych organów 
nadzoru rynku;
fg) organizacja projektów z zakresu 
wspólnego nadzoru rynku i wspólnych 
badań;
fh) organizacja programów szkoleniowych 
i wymian urzędników krajowych w 
zakresie nadzoru rynku, wyznaczania i 
monitorowania jednostek notyfikowanych 
oraz badań klinicznych;
fi) organizacja kampanii informacyjnych i 
programów wspólnych wizyt;
fj) wydanie opinii na temat zastosowania 
kryteriów klasyfikacji określonych w 
załączniku VII do danego wyrobu, 
kategorii lub grupy wyrobów zgodnie z 
art. 41 ust. 3 w terminie sześciu miesięcy;
fk) wydanie – na wniosek Komisji – opinii 
na temat klasyfikacji danego wyrobu, 
kategorii lub grupy wyrobów zgodnie z 
art. 41 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

MDCG jest kluczowym elementem ram regulacyjnych. Dlatego jej kompetencje należy opisać 
bardziej szczegółowo.

Poprawka 330
Dagmar Roth-Behrendt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 77a
Komitet doradczy

Komitet doradczy, ustanowiony zgodnie z 
warunkami i zasadami określonymi w art. 
78a rozporządzenia (UE) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] wykonuje 
zadania powierzone mu w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 331
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przeprowadzanie odpowiednich badań 
na próbkach wyprodukowanych wyrobów 
klasy D lub seriach wyrobów klasy D, jak 
określono w sekcji 5.7 załącznika VIII i 
sekcji 5.1 załącznika X;

b) przeprowadzanie odpowiednich badań 
laboratoryjnych na próbkach 
wyprodukowanych wyrobów klasy D lub 
seriach wyrobów klasy D, jak określono w 
sekcji 5.7 załącznika VIII i sekcji 5.1 
załącznika X;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że muszą to być badania laboratoryjne, a nie tylko badania „na papierze”.

Poprawka 332
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przeprowadzanie odpowiednich badań 
na próbkach wyprodukowanych wyrobów 
klasy D lub seriach wyrobów klasy D, jak 
określono w sekcji 5.7 załącznika VIII i 
sekcji 5.1 załącznika X;

b) przeprowadzanie odpowiednich badań 
na próbkach wyprodukowanych wyrobów 
klasy D, na wniosek odpowiednich 
organów na próbkach pobranych w 
trakcie działań w zakresie nadzoru rynku, 
o których mowa w art. 65, oraz na 
wniosek jednostek notyfikowanych na 
próbkach zebranych w trakcie 
niezapowiedzianych kontroli, o których 
mowa w załączniku VIII sekcja 4.4;

Or. en

Uzasadnienie

Kontrola seryjna wstępna w odniesieniu do próbek wybranych przez producenta nie ma –
według oceny skutków – żadnej praktycznej wartości dla zagwarantowania bezpieczeństwa 
pacjentów. Kontrola polegająca na testowaniu próbek na rynku, poza siedzibą producenta, 
byłaby bardziej opłacalna i nie wymagałaby dodatkowych zasobów. To przejście z kontroli 
seryjnej wstępnej do niezapowiedzianych kontroli po wprowadzeniu do obrotu pozwoli lepiej 
wykrywać oszustwa, podróbki i produkty wadliwe, a także zapewni system kontroli efektywny 
pod względem kosztów.

Poprawka 333
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienie doradztwa naukowego w
zakresie najnowszych osiągnięć
związanych z określonymi wyrobami albo
kategorią lub grupą wyrobów;

d) zapewnienie doradztwa naukowego i 
pomocy technicznej przy określaniu stanu 
wiedzy technicznej w odniesieniu do 
określonych wyrobów albo kategorii lub 
grupy wyrobów;

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian językowych oraz jaśniejsze zdefiniowanie zadań laboratoriów 
referencyjnych.
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Poprawka 334
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) uczestnictwo w opracowaniu 
odpowiednich metod testowania i analizy, 
jakie mają być stosowane w 
procedurach oceny zgodności i w celach 
nadzoru rynku;

f) uczestnictwo w opracowaniu 
odpowiednich metod testowania i analizy, 
jakie mają być stosowane w 
procedurach oceny zgodności, szczególnie 
przy ocenie serii wyrobów klasy D i w 
celach nadzoru rynku;

Or. en

Uzasadnienie

W art. 78 należy określić, że zadaniem laboratoriów referencyjnych jest również ocena serii 
wyrobów klasy D.

Poprawka 335
Peter Liese, Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) uczestnictwo w opracowywaniu norm na 
poziomie międzynarodowym;

i) uczestnictwo w opracowywaniu
wspólnych specyfikacji technicznych, a 
także norm międzynarodowych;

Or. en

Uzasadnienie

Laboratoria referencyjne będą posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności 
techniczne, aby uczestniczyć w opracowywaniu wspólnych specyfikacji technicznych. Ponadto 
poprawka wprowadza zmiany o charakterze językowym.
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Poprawka 336
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadać odpowiednio wykwalifikowany 
personel z odpowiednią wiedzą i 
doświadczeniem w dziedzinie wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro, do 
których laboratoria te są wyznaczone;

a) posiadać odpowiednio wykwalifikowany 
personel z odpowiednią wiedzą i 
doświadczeniem w dziedzinie wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro, do 
których laboratoria te są wyznaczone;

odpowiednia wiedza i doświadczenie 
muszą wynikać z:
– doświadczenia w ocenie wyrobów 
medycznych wysokiego ryzyka do 
diagnostyki in vitro oraz w 
przeprowadzaniu odpowiednich badań 
laboratoryjnych;
– dogłębnej wiedzy na temat wyrobów 
medycznych wysokiego ryzyka do 
diagnostyki in vitro oraz odpowiednich 
technologii;
– potwierdzonego doświadczenia 
laboratoryjnego w jednym z 
następujących obszarów: laboratorium 
testowe lub kalibracyjne, instytucja lub 
organ nadzorczy, krajowe laboratorium 
referencyjne dla wyrobów klasy D, 
kontrola jakości wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro, opracowywanie 
materiałów referencyjnych dla wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro, 
kalibracja wyrobów medycznych do 
diagnostyki; laboratoria lub banki krwi, 
które doświadczalnie oceniają i 
wykorzystują wyroby medyczne wysokiego 
ryzyka do diagnostyki in vitro lub, w 
stosownych przypadkach, produkują je na 
miejscu;
– wiedzy i doświadczenia w zakresie 
kontroli serii i produktów, kontroli 
jakości, projektowaniu, produkcji i 
wykorzystaniu wyrobów medycznych do 
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diagnostyki in vitro;
– wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia 
pacjentów, ich partnerów oraz biorców 
krwi/organów/tkanek i odnośnych 
preparatów, które to zagrożenia związane 
są z użyciem, a w szczególności 
nieprawidłowym funkcjonowaniem 
wyrobów medycznych wysokiego ryzyka 
do diagnostyki in vitro;
– znajomości niniejszego rozporządzenia 
oraz obowiązujących przepisów, zasad i 
wytycznych, znajomości wspólnych 
specyfikacji technicznych, 
obowiązujących norm 
zharmonizowanych, wymogów
dotyczących konkretnych produktów oraz 
wytycznych;
– uczestnictwa w odpowiednich 
zewnętrznych i zewnętrznych programach 
oceny jakości organizowanych przez 
organizacje międzynarodowe lub krajowe.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić wymogi wobec laboratoriów referencyjnych.

Poprawka 337
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy jednostki 
notyfikowane lub państwa członkowskie 
wnioskują o wsparcie naukowe lub 
techniczne ze strony laboratorium 
referencyjnego UE lub o jego opinię 
naukową, mogą być one zobowiązane do 
uiszczenia opłaty, w pełni lub częściowo
pokrywającej koszty poniesione przez to 
laboratorium w celu wykonania takiego 

5. W przypadku gdy jednostki 
notyfikowane lub państwa członkowskie 
wnioskują o wsparcie naukowe lub 
techniczne ze strony laboratorium 
referencyjnego UE lub o jego opinię 
naukową, są one zobowiązane do 
uiszczenia opłaty w pełni pokrywającej 
koszty poniesione przez to laboratorium w 
celu wykonania takiego zadania, zgodnie z 
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zadania, zgodnie z uzgodnionymi 
wcześniej, przejrzystymi zasadami.

uzgodnionymi wcześniej, przejrzystymi 
zasadami.

Or. en

Uzasadnienie

Opłaty powinny w pełni pokrywać koszty, aby uniknąć zakłóceń konkurencji między 
laboratoriami referencyjnymi.

Poprawka 338
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i państwa członkowskie 
wprowadzają odpowiednie środki mające
zachęcać do tworzenia rejestrów 
określonych typów wyrobów w celu 
gromadzenia doświadczeń uzyskanych w 
związku z używaniem tych wyrobów po 
ich wprowadzeniu do obrotu. Takie 
rejestry wspomagają niezależną ocenę 
długoterminowego bezpieczeństwa i 
działania wyrobów.

Komisja i państwa członkowskie 
wprowadzają odpowiednie środki mające
zapewnić tworzenie rejestrów wyrobów do 
diagnostyki in vitro w celu gromadzenia 
doświadczeń uzyskanych w związku z 
używaniem tych wyrobów po ich 
wprowadzeniu do obrotu. Należy 
systematycznie tworzyć rejestry dla klasy 
C i D. Takie rejestry wspomagają 
niezależną ocenę długoterminowego 
bezpieczeństwa i działania wyrobów.

Or. en

Poprawka 339
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział IX Rozdział X
Poufność, ochrona danych, finansowanie, 

sankcje
Poufność, ochrona danych, finansowanie, 
sankcje
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Or. en

Poprawka 340
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza 
możliwości pobierania przez państwo 
członkowskie opłat za prowadzenie działań 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
pod warunkiem że wysokość tych opłat 
ustalona jest w przejrzysty sposób i na 
zasadzie zwrotu kosztów. Państwa 
członkowskie informują Komisję i 
pozostałe państwa członkowskie 
przynajmniej na trzy miesiące przed 
przyjęciem struktury i poziomu opłat.

Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza 
możliwości pobierania przez państwo 
członkowskie opłat za prowadzenie działań 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
pod warunkiem że wysokość tych opłat jest 
porównywalna oraz ustalona w przejrzysty 
sposób i na zasadzie zwrotu kosztów.
Państwa członkowskie informują Komisję i 
pozostałe państwa członkowskie 
przynajmniej na trzy miesiące przed 
przyjęciem struktury i poziomu opłat.

Or. en

Poprawka 341
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
i podejmują wszelkie niezbędne kroki, aby 
zapewnić ich wprowadzenie. Przewidziane 
sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Państwa 
członkowskie powiadamiają o tych 
przepisach Komisję najpóźniej do [3 
months prior to the date of application of 
this Regulation] r., a o wszystkich 

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
i podejmują wszelkie niezbędne kroki, aby 
zapewnić ich wprowadzenie oraz aby były 
one dostatecznie odstraszające. 
Przewidziane sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa członkowskie powiadamiają o 
tych przepisach Komisję najpóźniej do [3 
months prior to the date of application of 
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późniejszych ich zmianach informują 
niezwłocznie.

this Regulation] r., a o wszystkich 
późniejszych ich zmianach informują 
niezwłocznie.

Or. en

Poprawka 342
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
i podejmują wszelkie niezbędne kroki, aby 
zapewnić ich wprowadzenie. Przewidziane 
sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Państwa 
członkowskie powiadamiają o tych 
przepisach Komisję najpóźniej do [3 
months prior to the date of application of 
this Regulation] r., a o wszystkich 
późniejszych ich zmianach informują 
niezwłocznie.

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
i podejmują wszelkie niezbędne kroki, aby 
zapewnić ich wprowadzenie. Przewidziane 
sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. 
Odstraszający charakter sankcji ustala się 
stosownie do zysku osiągniętego w wyniku 
popełnionego naruszenia. Państwa 
członkowskie powiadamiają o tych 
przepisach Komisję najpóźniej do [3 
months prior to the date of application of 
this Regulation] r., a o wszystkich 
późniejszych ich zmianach informują 
niezwłocznie.

Or. es

Uzasadnienie

Aby sankcja zniechęcała do oszukańczych praktyk i była skuteczna, musi być znacznie wyższa 
od zysku osiągniętego przez producenta w wyniku popełnionego naruszenia lub nadużycia.

Poprawka 343
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 10 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział X Rozdział XI

Przepisy końcowe Przepisy końcowe

Or. en

Poprawka 344
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia [five years after entry into force] r.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia [three years after entry into force] r.

Or. en

Poprawka 345
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 6 – podpunkt 6.1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skuteczność kliniczną, na przykład 
czułość diagnostyczną, swoistość 
diagnostyczną, wartość predykcyjną 
wyniku dodatniego i ujemnego, iloraz 
prawdopodobieństwa, oczekiwane wartości 
w populacji ogólnej i populacji cierpiących 
na dane schorzenie.

b) skuteczność kliniczną, w tym miary 
wiarygodności klinicznej, na przykład 
czułość diagnostyczną, swoistość 
diagnostyczną, wartość predykcyjną 
wyniku dodatniego i ujemnego, iloraz 
prawdopodobieństwa, oczekiwane wartości 
w populacji ogólnej i populacji cierpiących 
na dane schorzenie, oraz w odpowiednich 
przypadkach miary użyteczności 
klinicznej. W przypadku wyrobów do 
diagnostyki w terapii celowanej 
wymagane są dowody na użyteczność 
kliniczną danego wyrobu dla określonego 
celu (selekcja pacjentów z uprzednio 
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zdiagnozowanym stanem lub 
predyspozycją kwalifikującą do terapii 
celowanej). W przypadku wyrobów do 
diagnostyki w terapii celowanej producent 
powinien dostarczyć dowody kliniczne 
odnośnie do skutków pozytywnego lub 
negatywnego testu dla (1) leczenia 
pacjenta i (2) stanu zdrowia w przypadku 
użycia zgodnie z zaleceniami i w 
przypadku określonej interwencji 
terapeutycznej.

Or. en

Poprawka 346
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 7 – podpunkt 7.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek ogranicza liczbę substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, na które należy 
zwracać szczególną uwagę, do substancji zidentyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem 
REACH. Jest to zbyt restrykcyjne. Należy również uwzględnić na przykład kryteria dotyczące 
substancji zaburzających gospodarkę hormonalną. które zaproponuje wkrótce Komisja.

Poprawka 347
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16a. Wyroby do samokontroli pomagają 
konsumentom uzyskać informacje o 
swoim stanie zdrowia. Jednakże brak 
odpowiedniego doradztwa, jeżeli chodzi o 
użycie wyrobów do samokontroli, na 
przykład pobieranie próbek, odczytywanie 
wyników i ich interpretację, może 
prowadzić do traumatycznych przeżyć i 
może zaszkodzić użytkownikom. Dlatego 
państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że przed użyciem 
wyrobów do samokontroli 
wyprodukowanych w celu wykonywania 
testów w przypadku schorzeń 
chronicznych i chorób zakaźnych, 
użytkownicy tych urządzeń uzyskają 
odpowiednie doradztwo ze strony osób 
dopuszczonych do wykonywania zawodów 
medycznych zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem krajowym.
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Or. en

Uzasadnienie

Pobieranie próbek, odczytywanie wyników i ich interpretacja to procedury, które mogą być 
przeprowadzone nieprawidłowo, jeżeli wykonuje je laik. Samodzielne testy mają sens jedynie 
wówczas, jeżeli stanowią część spójnej, multidyscyplinarnej kontroli stanu zdrowia. Bez 
odpowiedniej porady lekarskiej niektóre osoby mogą myśleć, że informacje uzyskane za 
pomocą wyrobów do samokontroli są dokładne. Należyte doradztwo może również przyczynić 
się do zmniejszenia ewentualnego ryzyka nadużyć, na przykład wywierania presji lub 
zmuszania przez partnera lub pracodawcę.

Poprawka 348
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 17 – podpunkt 17.1 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do każdego wyrobu załącza się informacje 
konieczne do zidentyfikowania wyrobu i 
jego producenta, a także informujące 
profesjonalnego użytkownika, laika lub 
inną osobę, w zależności od przypadku, o 
bezpieczeństwie i działaniu wyrobu. Takie 
informacje mogą znajdować się na samym 
wyrobie, na opakowaniu lub w instrukcji 
używania, przy uwzględnieniu 
następujących kwestii:

Do każdego wyrobu załącza się informacje 
konieczne do zidentyfikowania wyrobu i 
jego producenta, a także informujące 
profesjonalnego użytkownika, laika lub 
inną osobę, w zależności od przypadku, o 
bezpieczeństwie i działaniu wyrobu. Takie 
informacje mogą znajdować się na samym 
wyrobie, na opakowaniu lub w instrukcji 
używania, a także muszą być dostępne na 
stronie internetowej producenta, przy 
uwzględnieniu następujących kwestii:

Or. en

Uzasadnienie

Obecna definicja etykiety nie uwzględnia testów laboratoryjnych. Odbiorcy wyników 
generowanych przez takie urządzenia powinni mieć taki sam dostęp do informacji 
umieszczonych na etykiecie jak użytkownicy innych wyrobów do diagnostyki in vitro.

Poprawka 349
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 17 – podpunkt 17.2 – ustęp 1 – podpunkt xv
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xv) jeśli wyrób przeznaczony jest do 
jednorazowego użytku – informacje o tym 
fakcie. Podana przez producenta 
informacja o tym, że wyrób jest wyrobem 
jednorazowego użytku, powinna być 
spójna na terenie całej Unii;

(xv) jeśli wyrób przeznaczony jest do 
jednorazowego użytku – informacje o tym 
fakcie. Producent przedstawia 
wystarczające dowody potwierdzające, że 
wyrób nie może być regenerowany w 
bezpieczny sposób. Podana przez 
producenta informacja o tym, że wyrób jest 
wyrobem jednorazowego użytku, powinna 
być spójna na terenie całej Unii;

Or. en

Poprawka 350
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 17 – podpunkt 17.3 – podpunkt ii – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– jego funkcję (np. badanie przesiewowe, 
monitorowanie, diagnozowanie lub pomoc 
w diagnozie);

jego funkcję (np. badanie przesiewowe, 
monitorowanie, diagnozowanie lub pomoc 
w diagnozie, prognozowanie, wyrób do 
diagnostyki w terapii celowanej);

Or. en

Poprawka 351
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 17 – podpunkt 17.3 – podunkt 17.3.1 – podpunkt ii – tiret 
siódme a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w przypadku wyrobu do diagnostyki w 
terapii celowanej: odpowiednią grupę 
docelową i wskazówki dotyczące 
użytkowania z powiązanymi działaniami 
terapeutycznymi.



PE510.755v01-00 92/118 AM\936067PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 352
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 17 – podpunkt 17.3 – podpunkt 17.3.1 – podpunkt xii –
tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– jeśli wyrób przeznaczony jest do 
jednorazowego użytku – informację o tym 
fakcie. Podana przez producenta 
informacja o tym, że wyrób jest wyrobem 
jednorazowego użytku, powinna być 
spójna na terenie całej Unii;

– jeśli wyrób przeznaczony jest do 
jednorazowego użytku – informację o tym 
fakcie. Producent przedstawia 
wystarczające dowody potwierdzające, że 
wyrób nie może być regenerowany w 
bezpieczny sposób. Podana przez 
producenta informacja o tym, że wyrób jest 
wyrobem jednorazowego użytku, powinna 
być spójna na terenie całej Unii;

Or. en

Poprawka 353
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 17 – podpunkt 17.3 – podpunkt 17.3.1 – podpunkt xii –
tiret szóste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– jeśli wyrób jest wyrobem wielokrotnego 
użytku – informacje o odpowiednich 
procesach umożliwiających jego ponowne 
zastosowanie, w tym na temat czyszczenia, 
dezynfekcji, dekontaminacji, pakowania 
oraz, w stosownych przypadkach, 
zwalidowanej metody ponownej 
sterylizacji. Należy podać informacje 
umożliwiające określenie, kiedy wyrób nie 
powinien być dalej używany, np. 
informacje na temat znaków świadczących 
o rozkładzie materiału lub liczbę 

– jeśli wyrób jest wyrobem wielokrotnego 
użytku – informacje o odpowiednich 
procesach umożliwiających jego ponowne 
zastosowanie, w tym na temat czyszczenia, 
dezynfekcji, dekontaminacji, pakowania, 
liczby określającej, ile razy można wyrób 
ponownie zastosować oraz, w stosownych 
przypadkach, zwalidowanej metody 
ponownej sterylizacji. Należy podać 
informacje umożliwiające określenie, 
kiedy wyrób nie powinien być dalej 
używany, np. informacje na temat znaków 
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określającą, ile razy można wyrób 
ponownie zastosować;

świadczących o rozkładzie materiału.

Or. en

Poprawka 354
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) jego funkcję (np. badanie przesiewowe, 
monitorowanie, diagnozowanie lub pomoc 
w diagnozie);

(ii) jego funkcję (np. badanie przesiewowe, 
monitorowanie, diagnozowanie lub pomoc 
w diagnozie, prognozowanie, wyrób do 
diagnostyki w terapii celowanej);

Or. en

Poprawka 355
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – punkt 1 – podpunkt 1.1 – litera c – podpunkt viii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viii a) – w przypadku wyrobu do 
diagnostyki w terapii celowanej: 
odpowiednią populację docelową i 
wskazówki dotyczące użytkowania z 
powiązanymi działaniami 
terapeutycznymi.

Or. en

Poprawka 356
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – punkt 6 –ustęp 2 – podpunkt 6.1 – podpunkt 6.2 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dokumentacji technicznej musi się 
znajdować sprawozdanie z dowodów 
klinicznych, o którym mowa w sekcji 3 
załącznika XII, lub pełne odniesienie do 
niego.

W dokumentacji technicznej musi się 
znajdować sprawozdanie z dowodów 
klinicznych, o którym mowa w sekcji 3 
załącznika XII, oraz pełne odniesienie do 
niego.

Or. en

Uzasadnienie

W dokumentacji technicznej musi się znajdować pełne sprawozdanie z dowodów klinicznych.

Poprawka 357
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – punkt 7 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Publiczny dostęp do dokumentacji 
technicznej
Dokumentacja techniczna oraz dowody 
kliniczne przedstawione przez 
producentów jednostkom notyfikowanym 
muszą zostać udostępnione publicznie.

Or. en

Uzasadnienie

Pełne ujawnienie dokumentacji technicznej i dowodów klinicznych jest konieczne, aby 
zagwarantować, że produkty są bezpiecznie i dobrze funkcjonują.

Poprawka 358
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 3 – punkt 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. odniesienia do odpowiednich 
zastosowanych norm zharmonizowanych 
lub wspólnych specyfikacji technicznych, 
z którymi deklaruje się zgodność;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do norm zharmonizowanych oraz stosowanych części tych norm znajduje się w 
dokumentacji technicznej i organy publiczne mogą je przeanalizować w świetle wszelkich 
dowodów.  Ciągła potrzeba zmian poprzez aktualizację norm w deklaracji zgodności byłaby 
ogromna, nie przynosiłoby to jednak wartości dodanej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo 
pacjentów lub ogólne bezpieczeństwo wyrobów. Jest to ogromne obciążenie dla producentów 
i dlatego należy je usunąć, aby uniknąć nadmiernych obciążeń biurokratycznych.

Poprawka 359
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 5 – sekcja 1 – ustęp 1 – punkt 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18a. Pełna dokumentacja techniczna i 
sprawozdanie z badania skuteczności 
klinicznej.

Or. en

Poprawka 360
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 1– podpunkt 1.1– podpunkt 1.1.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy jasno udokumentować strukturę 
organizacyjną, funkcje, zakres 

Należy jasno udokumentować strukturę 
organizacyjną, funkcje, zakres 
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odpowiedzialności i uprawnienia 
kierownictwa wyższego szczebla oraz 
pozostałych członków personelu mających 
wpływ na skuteczność i wyniki czynności 
w ramach oceny zgodności.

odpowiedzialności i uprawnienia 
kierownictwa wyższego szczebla oraz 
pozostałych członków personelu mających 
wpływ na skuteczność i wyniki czynności 
w ramach oceny zgodności. Informacje te 
są podawane do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 361
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.3 a. Jednostka notyfikowana 
przedstawia krajowemu organowi dowód 
potwierdzający brak konfliktu interesów 
zgodnie z punktem 1.2.3. Krajowy organ 
przedstawia Komisji dwa razy w roku 
sprawozdanie, przy pełnej przejrzystości.

Or. en

Poprawka 362
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.6. Jednostka notyfikowana 
dopilnowuje, by działalność jej jednostek 
zależnych i podwykonawców lub 
podmiotów powiązanych nie wpływała na 
niezależność, bezstronność ani 
obiektywizm w prowadzeniu przez nią 
czynności w ramach oceny zgodności.

1.2.6. Jednostka notyfikowana 
dopilnowuje, by działalność jej jednostek 
zależnych i podwykonawców lub 
podmiotów powiązanych nie wpływała na 
niezależność, bezstronność ani 
obiektywizm w prowadzeniu przez nią 
czynności w ramach oceny zgodności.

Jednostka notyfikowana przedstawia 
krajowemu organowi dowód, że spełnia 
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ona wymogi niniejszego punktu.

Or. en

Poprawka 363
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pracownicy jednostki notyfikowanej są 
zobowiązani dochować tajemnicy 
zawodowej w odniesieniu do wszystkich 
informacji, które uzyskują w trakcie 
wykonywania swoich zadań zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem 
wobec krajowych organów 
odpowiedzialnych za jednostki 
notyfikowane, właściwych organów lub 
Komisji. Prawa własności podlegają 
ochronie. Aby to osiągnąć, należy w 
jednostce notyfikowanej wdrożyć 
udokumentowane procedury.

Pracownicy jednostki notyfikowanej są 
zobowiązani dochować tajemnicy 
zawodowej w odniesieniu do wszystkich 
informacji, które uzyskują w trakcie
wykonywania swoich zadań zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, wyłącznie w 
uzasadnionych przypadkach oraz z 
wyjątkiem wobec krajowych organów 
odpowiedzialnych za jednostki 
notyfikowane, właściwych organów lub 
Komisji. Prawa własności podlegają 
ochronie. Aby to osiągnąć, należy w 
jednostce notyfikowanej wdrożyć 
udokumentowane procedury.

W przypadku żądania informacji i danych 
przez ogół społeczeństwa lub 
pracowników służby zdrowia, jednostka 
notyfikowana podaje do wiadomości 
publicznej powody, dla których takie 
informacje podlegają zakazowi 
ujawniania.

Or. en

Poprawka 364
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.6.1. Jednostka notyfikowana uczestniczy 
w stosownej działalności normalizacyjnej i 
w działalności grupy koordynującej 
jednostki notyfikowane lub dopilnowuje, 
by pracownicy zajmujący się oceną byli o 
niej informowani, a także zapewnia 
informowanie swoich pracowników 
zajmujących się oceną oraz kierownictwo o 
wszelkim prawodawstwie, wytycznych 
oraz dokumentach dotyczących 
najlepszych praktyk przyjmowanych w 
związku z niniejszym rozporządzeniem.

1.6.1. Jednostka notyfikowana uczestniczy 
w stosownej działalności normalizacyjnej i 
w działalności grupy koordynującej 
jednostki notyfikowane lub dopilnowuje, 
by pracownicy zajmujący się oceną byli o 
niej informowani, a także zapewnia 
informowanie swoich pracowników 
zajmujących się oceną oraz kierownictwo o 
wszelkim prawodawstwie, wytycznych 
oraz dokumentach dotyczących 
najlepszych praktyk przyjmowanych w 
związku z niniejszym rozporządzeniem. 
Jednostka notyfikowana rejestruje 
podejmowane przez siebie działania 
związane z przekazywaniem informacji 
pracownikom.

Or. en

Poprawka 365
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakłada to dostępność w organizacji 
dostatecznej liczby pracowników 
naukowych mających doświadczenie i 
wiedzę wystarczające do oceny medycznej 
funkcjonalności i działania wyrobów, w 
zakresie których jednostka jest 
notyfikowana, z uwzględnieniem 
wymogów niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności wymogów określonych w 
załączniku I.

Zakłada to stałą dostępność w organizacji 
dostatecznej liczby pracowników 
naukowych mających doświadczenie i 
wiedzę wystarczające do oceny medycznej 
funkcjonalności i działania wyrobów, w 
zakresie których jednostka jest 
notyfikowana, z uwzględnieniem
wymogów niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności wymogów określonych w 
załączniku I.

Or. en
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Poprawka 366
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1.2. Jednostka w swojej organizacji 
dysponuje w każdej chwili, dla każdej 
procedury oceny zgodności i dla każdego 
rodzaju lub kategorii produktów, w 
zakresie których jest notyfikowana, 
dostateczną liczbą pracowników 
administracyjnych, technicznych i 
naukowych o wiedzy technicznej i
doświadczeniu w zakresie wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro i 
powiązanych technologii wystarczającym 
oraz odpowiednim do wypełniania zadań w 
ramach oceny zgodności, w tym oceny 
danych klinicznych.

3.1.2. Jednostka w swojej organizacji 
dysponuje w każdej chwili, dla każdej 
procedury oceny zgodności i dla każdego 
rodzaju lub kategorii produktów, w 
zakresie których jest notyfikowana, 
dostateczną liczbą pracowników 
administracyjnych, technicznych i 
naukowych o wiedzy farmakologicznej, 
medycznej i technicznej oraz
doświadczeniu w zakresie wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro i 
powiązanych technologii wystarczającym 
oraz odpowiednim do wypełniania zadań w 
ramach oceny zgodności, w tym oceny 
danych klinicznych.

Or. en

Poprawka 367
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1.3 a. Jednostka notyfikowana 
udostępnia Komisji oraz, na żądanie, 
innym stronom wykaz pracowników takiej 
jednostki oraz informacje na temat 
posiadanej przez nich wiedzy 
specjalistycznej. Wykaz ten jest na bieżąco 
uaktualniany.

Or. en
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Poprawka 368
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.3 – tiret siódme a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przynajmniej trzyletniego doświadczenia 
w zakresie oceny zgodności w ramach 
jednostki notyfikowanej,

Or. en

Poprawka 369
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.4 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.4. Jednostki notyfikowane dysponują 
pracownikami posiadającymi fachową 
wiedzę kliniczną. Pracownicy ci stale są 
włączeni w proces podejmowania decyzji 
w jednostce notyfikowanej, aby:

3.2.4. Eksperci kliniczni: jednostki 
notyfikowane dysponują na stałe
pracownikami posiadającymi fachową 
wiedzę w zakresie projektu badania 
klinicznego, statystyki medycznej, leczenia 
klinicznego pacjenta, dobrych praktyk 
klinicznych w dziedzinie badań 
skuteczności klinicznej oraz farmakologii.
Pracownicy ci stale są włączeni w proces 
podejmowania decyzji w jednostce 
notyfikowanej, aby:

Or. en

Poprawka 370
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.4 – tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– określić, kiedy wymagany jest wkład 
wiedzy specjalistycznej do przeglądu 
oceny klinicznej przeprowadzonej przez 
producenta i wskazać odpowiednio 
wykwalifikowanych ekspertów;

– określić, kiedy wymagany jest wkład 
wiedzy specjalistycznej do przeglądu
planów badania skuteczności klinicznej 
oraz oceny klinicznej przeprowadzonej 
przez producenta i wskazać odpowiednio 
wykwalifikowanych ekspertów;

Or. en

Poprawka 371
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.4 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– móc omawiać dane kliniczne zawarte w 
ocenie klinicznej producenta z 
producentem i zewnętrznymi ekspertami 
klinicznymi, a także odpowiednio kierować 
zewnętrznymi ekspertami klinicznymi w 
przeglądzie oceny klinicznej;

– móc omawiać uzasadnienie 
planowanego projektu badań, plany 
badania skuteczności klinicznej oraz 
wybór interwencji kontrolnej z 
producentem i zewnętrznymi ekspertami 
klinicznymi, a także odpowiednio kierować 
zewnętrznymi ekspertami klinicznymi w 
przeglądzie oceny klinicznej;

Or. en

Poprawka 372
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.4 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– móc kwestionować pod względem 
naukowym przedstawione dane kliniczne i 
wyniki przeprowadzonego przez 
zewnętrznych ekspertów klinicznych 
przeglądu oceny klinicznej producenta;

– móc kwestionować pod względem 
naukowym przedstawione plany badania 
skuteczności klinicznej oraz dane 
kliniczne i wyniki przeprowadzonego 
przez zewnętrznych ekspertów klinicznych 
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przeglądu oceny klinicznej producenta;

Or. en

Poprawka 373
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.4 – tiret szóste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–  określać substancje czynne.

Or. en

Poprawka 374
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.5 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.5. Pracownicy odpowiedzialni za 
prowadzenie przeglądu związanego z 
produktem (np. przeglądu dokumentacji 
projektu, przeglądu dokumentacji 
technicznej lub badania typu obejmującego 
takie aspekty, jak: ocena kliniczna, 
sterylizacja, walidacja oprogramowania) 
mają następujące potwierdzone 
kwalifikacje:

3.2.5. Osoby oceniające produkt: 
Pracownicy odpowiedzialni za 
prowadzenie przeglądu związanego z 
produktem (np. przeglądu dokumentacji 
projektu, przeglądu dokumentacji 
technicznej lub badania typu obejmującego 
takie aspekty, jak: ocena kliniczna, 
sterylizacja, walidacja oprogramowania) 
mają następujące potwierdzone 
kwalifikacje:

Or. en

Poprawka 375
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.5 – część wprowadzająca
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.5. Pracownicy odpowiedzialni za 
prowadzenie przeglądu związanego z 
produktem (np. przeglądu dokumentacji 
projektu, przeglądu dokumentacji 
technicznej lub badania typu obejmującego 
takie aspekty, jak: ocena kliniczna, 
sterylizacja, walidacja oprogramowania) 
mają następujące potwierdzone 
kwalifikacje:

3.2.5. Pracownicy odpowiedzialni za 
prowadzenie przeglądu związanego z 
produktem (np. przeglądu dokumentacji 
projektu, przeglądu dokumentacji 
technicznej lub badania typu obejmującego 
takie aspekty, jak: ocena kliniczna, 
sterylizacja, walidacja oprogramowania) 
mają odpowiednie kwalifikacje 
potwierdzone certyfikatem wydanym przez 
właściwy organ państwa członkowskiego.
Do odpowiednich kwalifikacji należą na 
przykład:

Or. lt

Poprawka 376
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.6 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.6. Pracownicy odpowiedzialni za 
prowadzenie audytów systemu zarządzania 
jakością producenta mają następujące 
potwierdzone kwalifikacje:

3.2.6. Audytorzy: Pracownicy 
odpowiedzialni za prowadzenie audytów 
systemu zarządzania jakością producenta 
mają następujące potwierdzone 
kwalifikacje:

Or. en

Poprawka 377
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.6 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.6. Pracownicy odpowiedzialni za 
prowadzenie audytów systemu zarządzania 

3.2.6. Pracownicy odpowiedzialni za 
prowadzenie audytów systemu zarządzania 
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jakością producenta mają następujące 
potwierdzone kwalifikacje:

jakością producenta mają odpowiednie 
kwalifikacje potwierdzone certyfikatem 
wydanym przez właściwy organ państwa 
członkowskiego. Do odpowiednich 
kwalifikacji należą na przykład:

Or. lt

Poprawka 378
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 3 – podpunkt 3.3 – podpunkt 3.3.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.3.1. Jednostka notyfikowana dysponuje 
procedurą zapewniającą pełne 
dokumentowanie kwalifikacji każdego 
pracownika biorącego udział w 
czynnościach w ramach oceny zgodności
oraz przestrzegania kryteriów kwalifikacji, 
o których mowa w sekcji 3.2. W przypadku 
gdy w wyjątkowych okolicznościach nie 
można w pełni wykazać spełnienia 
kryteriów kwalifikacji określonych w 
sekcji 3.2, jednostka notyfikowana 
odpowiednio uzasadnia upoważnienie 
określonych pracowników do 
wykonywania konkretnych czynności w 
ramach oceny zgodności.

3.3.1. Jednostka notyfikowana dysponuje 
procedurą zapewniającą pełne 
dokumentowanie kwalifikacji każdego 
pracownika biorącego udział w 
czynnościach w ramach oceny zgodności 
oraz przestrzegania kryteriów kwalifikacji, 
o których mowa w sekcji 3.2.

Or. en

Poprawka 379
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 3 – podpunkt 3.3 – podpunkt 3.4 – podpunkt 3.4.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.4.(-1). Jednostka notyfikowana 
dysponuje stałymi, pracującymi na 
miejscu kompetentnymi pracownikami 
oraz fachową wiedzą, nie tylko w 
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dziedzinach technicznych powiązanych z 
oceną działania wyrobów, ale również w 
sektorze medycznym. Pracownicy, w 
ramach jednostki, są zdolni do dokonania 
oceny jakości podwykonawców. W drodze 
odstępstwa stosuje się poniższe przepisy.

3.4.1. Bez uszczerbku dla ograniczeń 
wynikających z sekcji 3.2 jednostki 
notyfikowane mogą podzlecać jasno 
określone części czynności w ramach 
oceny zgodności. Niedozwolone jest 
podzlecanie całości audytów systemów 
zarządzania jakością ani całości 
przeglądów związanych z produktami.

3.4.1. Bez uszczerbku dla ograniczeń 
wynikających z sekcji 3.2 jednostki 
notyfikowane mogą podzlecać podmiotom 
publicznym jasno określone części 
czynności w ramach oceny zgodności. W 
sytuacji, gdy fachowa wiedza kliniczna 
jest ograniczona, zamówień dotyczących 
oceny innowacyjnych wyrobów lub 
technologii medycznych można udzielać 
również zewnętrznym ekspertom. 
Niedozwolone jest podzlecanie całości 
audytów systemów zarządzania jakością 
ani całości przeglądów związanych z 
produktami.

Or. en

Poprawka 380
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 3 –podpunkt 3.3 – podpunkt 3.4 – podpunkt 3.4.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.4.2. Jednostka notyfikowana, która 
podzleca organizacji lub osobie fizycznej 
czynności w ramach oceny zgodności, 
musi dysponować zasadami opisującymi 
warunki, zgodnie z którymi podzlecanie 
jest dozwolone. Każdy przypadek 
podzlecania lub konsultacji z ekspertami 
zewnętrznymi należy odpowiednio 
udokumentować i określić w pisemnej 
umowie obejmującej między innymi 
kwestie poufności i konfliktu interesów.

3.4.2. Jednostka notyfikowana, która 
podzleca organizacji lub osobie fizycznej 
czynności w ramach oceny zgodności, 
musi dysponować zasadami opisującymi 
warunki, zgodnie z którymi podzlecanie 
jest dozwolone. Każdy przypadek 
podzlecania lub konsultacji z ekspertami 
zewnętrznymi należy odpowiednio 
udokumentować, podać do wiadomości 
publicznej i określić w pisemnej umowie 
obejmującej między innymi kwestie 
poufności i konfliktu interesów.

Or. en
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Poprawka 381
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 3 – podpunkt 3.3 – podpunkt 3.4 – podpunkt 3.4.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.4.4 a. Polityka oraz procedury określone 
w punktach 3.4.2 oraz 3.4.4 podaje się do 
wiadomości krajowego organu przed 
dokonaniem podzlecenia.

Or. en

Poprawka 382
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 3 – podpunkt 3.3 – podpunkt 3.5 – podpunkt 3.5.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.5.2. Dokonuje ona przeglądu 
kompetencji swoich pracowników i określa 
potrzeby szkoleniowe, aby utrzymać 
wymagany poziom kwalifikacji i wiedzy.

3.5.2. Dokonuje ona przeglądu 
kompetencji swoich pracowników i określa 
potrzeby szkoleniowe oraz zapewnia 
podjęcie stosownych niezbędnych działań, 
aby utrzymać wymagany poziom 
kwalifikacji i wiedzy.

Or. en

Poprawka 383
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 4 – podpunkt 4.3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.3. W tym celu jednostka notyfikowana 
ma wdrożone udokumentowane procedury,

4.3. W tym celu jednostka notyfikowana 
ma wdrożone udokumentowane procedury,
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obejmujące co najmniej: które są dostępne do wiadomości 
publicznej i które obejmują co najmniej:

Or. en

Poprawka 384
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 6 – punkt 4 – podpunkt 4.3 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– rozpatrywanie wniosku, w tym 
sprawdzenie kompletności dokumentacji, 
kwalifikację produktu jako wyrobu 
medycznego do diagnostyki in vitro i jego 
klasyfikację,

– rozpatrywanie wniosku, w tym 
sprawdzenie kompletności dokumentacji, 
kwalifikację produktu jako wyrobu 
medycznego do diagnostyki in vitro i jego 
klasyfikację, jak również minimalny czas 
na ocenę audytu,

Or. en

Poprawka 385
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 7 – część 1 – punkt 1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1. Zastosowanie zasad klasyfikacji zależy 
od przewidzianego zastosowania wyrobów.

1.1. Zastosowanie zasad klasyfikacji zależy 
od przewidzianego zastosowania wyrobów, 
ich nowatorskiego charakteru, złożoności 
i związanego z nimi zagrożenia.

Or. en

Poprawka 386
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 7 – część 2 – część 2.3 – ustęp 1 – litera f – podpunkt i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wyroby przeznaczone do używania jako 
wyroby do diagnostyki w terapii 
celowanej; lub

(i) wyroby przeznaczone do używania jako 
wyroby do diagnostyki w terapii celowanej 
klasyfikowane są jako wyroby klasy C, 
chyba że mają na celu identyfikację 
pacjentów, u których istnieje ryzyko 
wystąpienia niepożądanego zdarzenia 
zagrażającego życiu, lub decyzja o 
wyborze może doprowadzić do 
wstrzymania leczenia mogącego 
potencjalnie uratować życie – wówczas 
zalicza się je do klasy D

Or. en

Poprawka 387
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 7 – część 2 – część 2.3 – ustęp 1 – litera f – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wyroby przeznaczone do określania 
stadium choroby; lub

(ii) wyroby przeznaczone do określania 
stadium choroby lub prognozowania; lub

Or. en

Uzasadnienie

Prognozowanie wystąpienia choroby jest praktyką coraz powszechniej stosowaną w sektorze 
diagnostyki molekularnej, której przykładem są takie badania, jak Mammaprint laboratorium 
Agendia i Oncotype Dx opracowane przez Genomic Health. Oba badania stosuje się w celu 
wskazania wartości prognostycznych w związku z ryzykiem nawrotu raka piersi po operacji 
chirurgicznej. Ponieważ prognozowanie jest formą selekcji pacjentów, uważamy, że takie 
wyroby powinny zostać wyraźnie wymienione w punkcie dotyczącym zasady 3. 

Poprawka 388
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 7 – punkt 2 – podpunkt 2.3 – ustęp 1 – litera j a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) wyroby medyczne do diagnostyki in 
vitro, które służą do wykrywania i 
identyfikacji przeciwciał przeciw 
erytrocytom, płytkom krwi lub 
leukocytom.

Or. en

Poprawka 389
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 2.6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyroby nieobjęte powyższymi zasadami 
klasyfikacji są sklasyfikowane jako 
wyroby klasy B.

Wyroby nieobjęte powyższymi zasadami 
klasyfikacji są sklasyfikowane jako 
wyroby klasy B. Jednakże wyroby klasy B 
o nowatorskim charakterze będą 
sklasyfikowane jako wyroby klasy C.

Or. en

Poprawka 390
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 8 – sekcja 2 – punkt 5 – podpunkt 5.7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.7. W celu weryfikacji zgodności 
wyprodukowanych wyrobów 
sklasyfikowanych jako wyroby klasy D 
producent przeprowadza badania 
wyprodukowanych wyrobów lub każdej 
serii wyrobów. Po zakończeniu kontroli i 
badań producent niezwłocznie przekazuje 
jednostce notyfikowanej odpowiednie 
sprawozdania z tych badań. Producent 

5.7. W celu weryfikacji zgodności 
wyprodukowanych wyrobów 
sklasyfikowanych jako wyroby klasy D 
producent przeprowadza badania 
wyprodukowanych wyrobów lub każdej 
serii wyrobów. Po zakończeniu kontroli i 
badań producent niezwłocznie przekazuje 
jednostce notyfikowanej odpowiednie 
sprawozdania z tych badań. Producent 
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ponadto udostępnia jednostce 
notyfikowanej próbki produkowanych 
wyrobów lub serii wyrobów na 
uzgodnionych wcześniej warunkach i 
zasadach, które obejmują wysyłanie przez 
jednostkę notyfikowaną lub producenta w 
regularnych odstępach czasu próbek 
produkowanych wyrobów lub serii 
wyrobów do laboratorium referencyjnego, 
o ile jest wyznaczone zgodnie z art. 78, w 
celu przeprowadzenia odpowiednich 
badań. Laboratorium referencyjne 
informuje o swoich ustaleniach jednostkę 
notyfikowaną.

ponadto udostępnia jednostce 
notyfikowanej próbki produkowanych 
wyrobów lub serii wyrobów na 
uzgodnionych wcześniej warunkach i 
zasadach, które obejmują wysyłanie przez 
producenta lub jednostkę notyfikowaną
próbek produkowanych wyrobów lub serii 
wyrobów do laboratorium referencyjnego, 
o ile jest wyznaczone zgodnie z art. 78, w 
celu przeprowadzenia odpowiednich 
badań. Laboratorium referencyjne 
informuje o swoich ustaleniach jednostkę 
notyfikowaną.

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno się to odbywać w regularnych odstępach czasu, lecz w każdym przypadku.

Poprawka 391
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 8– sekcja 2 – punkt 6 – podpunkt 6.2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) W przypadku wyrobów do diagnostyki 
w terapii celowanej mającej na celu 
ocenę, czy pacjent kwalifikuje się do 
leczenia konkretnym produktem 
leczniczym, przed wydaniem certyfikatu 
badania projektu UE jednostka 
notyfikowana na podstawie projektu 
podsumowania dotyczącego
bezpieczeństwa i skuteczności oraz 
projektu instrukcji używania zasięga
opinii jednego z właściwych organów 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z dyrektywą 
2001/83/WE (zwanego dalej „właściwym 
organem ds. produktów leczniczych”) lub 
Europejskiej Agencji Leków, 
ustanowionej rozporządzeniem (WE) 

c) Przed wydaniem certyfikatu badania 
projektu UE jednostka notyfikowana
wnioskuje do laboratorium 
referencyjnego, o ile jest wyznaczone 
zgodnie z art. 78, o weryfikację zgodności 
wyrobu ze wspólnymi specyfikacjami 
technicznymi lub innymi rozwiązaniami 
wybranymi przez producenta w celu 
zapewnienia co najmniej równoważnego 
poziomu bezpieczeństwa i działania. 
Laboratorium referencyjne w ciągu 30 dni 
wydaje opinię naukową. Opinię naukową 
laboratorium referencyjnego i wszelkie jej 
potencjalne aktualizacje należy włączyć 
do dotyczącej wyrobu dokumentacji 
jednostki notyfikowanej. Przy 
podejmowaniu decyzji jednostka 
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nr 726/2004 ustanawiającym wspólnotowe 
procedury wydawania pozwoleń dla 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi i do celów weterynaryjnych 
i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające 
Europejską Agencję Leków, w sprawie 
przydatności urządzenia w związku z 
danym produktem leczniczym. Jeśli dany 
produkt leczniczy objęty jest wyłącznie 
zakresem załącznika do rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004, jednostka 
notyfikowana konsultuje się z Europejską 
Agencją Leków.

notyfikowana należycie uwzględnia 
poglądy wyrażone w opinii naukowej. W 
przypadku gdy opinia naukowa jest
niekorzystna, jednostka notyfikowana nie 
wydaje certyfikatu.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 392
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 8– sekcja 2 – punkt 6 – podpunkt 6.2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Zmiany w zatwierdzonym projekcie 
wymagają dalszego zatwierdzenia przez 
jednostkę notyfikowaną, która wydała 
certyfikat badania projektu UE, wszędzie 
tam, gdzie zmiany mogłyby wpłynąć na 
zgodność z ogólnymi wymogami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i działania 
ujętymi w niniejszym rozporządzeniu lub z 
określonymi warunkami użytkowania 
wyrobu. Wnioskodawca informuje 
jednostkę notyfikowaną, która wydała 
certyfikat badania projektu UE, o 
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wszelkich planowanych zmianach 
zatwierdzonego projektu. Jednostka 
notyfikowana bada planowane zmiany, 
powiadamia producenta o swojej decyzji i 
wydaje suplement do sprawozdania z 
badania projektu UE. W przypadku, gdy 
zmiany mogą mieć wpływ na zgodność ze 
wspólnymi specyfikacjami technicznymi 
lub z innymi rozwiązaniami wybranymi 
przez producenta, które były zatwierdzone 
certyfikatem badania projektu UE, 
jednostka notyfikowana konsultuje się z 
laboratorium referencyjnym, które brało 
udział w początkowej konsultacji, w celu 
potwierdzenia zgodności ze wspólnymi 
specyfikacjami technicznymi lub z innymi 
rozwiązaniami wybranymi przez 
producenta w celu zapewnienia co 
najmniej równoważnego poziomu 
bezpieczeństwa i działania. Laboratorium 
referencyjne w ciągu 30 dni wydaje opinię 
naukową. Zatwierdzanie wszelkich zmian 
zatwierdzonego projektu ma postać 
suplementu do certyfikatu badania 
projektu UE.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 393
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 8 – sekcja 2 – punkt 6 – podpunkt 6.2 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) Jednostka notyfikowana, podejmując 
decyzję, należycie uwzględnia opinię 
danego właściwego organu ds. produktów 
leczniczych lub Europejskiej Agencji 
Leków, jeżeli opinia taka została wydana.
Przekazuje swoją ostateczną decyzję 
właściwemu organowi ds. produktów 
leczniczych lub Europejskiej Agencji 
Leków. Certyfikat badania projektu 
dostarcza się zgodnie z sekcją 6.1 lit. d).

e) Jednostka notyfikowana, podejmując 
decyzję, należycie uwzględnia opinię 
danego właściwego organu ds. produktów 
leczniczych lub Europejskiej Agencji 
Leków na temat odpowiedniości naukowej 
wyrobów do diagnostyki w terapii 
celowanej, jeżeli opinia taka została 
wydana. Jeżeli stanowisko jednostki 
notyfikowanej odbiega od tej opinii, 
jednostka notyfikowana uzasadnia swoją 
decyzję właściwemu organowi ds. 
produktów leczniczych lub Europejskiej 
Agencji Leków. W przypadku 
nieosiągnięcia porozumienia jednostka 
notyfikowana informuje o tym fakcie 
MDCG. Certyfikat badania projektu 
dostarcza się zgodnie z sekcją 6.1 lit. d).

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek określa, że jednostka notyfikowana musi „należycie uwzględnić” opinię wyrażoną 
przez Europejską Agencję Leków. Pozostawia to ogromne pole do interpretacji i chociaż 
jednostka notyfikowana nie ma obowiązku zastosowania się do opinii Europejskiej Agencji 
Leków, wydaje się mało prawdopodobne, że może ją odrzucić. Należy zatem określić sposób 
postępowania w przypadku, gdy ocena Europejskiej Agencji Leków jest niespójna z oceną  
jednostki notyfikowanej.

Poprawka 394
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 9 – punkt 3 – ustęp 1 – podpunkt 3.5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.5. w przypadku wyrobów 
sklasyfikowanych jako wyroby klasy D 
wnioskuje do laboratorium referencyjnego, 
o ile jest wyznaczone zgodnie z art. 78, o 
weryfikację zgodności wyrobu ze 
wspólnymi specyfikacjami technicznymi 

3.5. w przypadku wyrobów 
sklasyfikowanych jako wyroby klasy D lub 
wyrobów do diagnostyki w terapii 
celowanej wnioskuje do laboratorium 
referencyjnego, o ile jest wyznaczone 
zgodnie z art. 78, o weryfikację zgodności 
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lub innymi rozwiązaniami wybranymi 
przez producenta w celu zapewnienia co 
najmniej równoważnego poziomu 
bezpieczeństwa i działania. Laboratorium 
referencyjne w ciągu 30 dni wydaje opinię 
naukową. Opinię naukową laboratorium 
referencyjnego i wszelkie jej potencjalne 
aktualizacje należy włączyć do dotyczącej 
wyrobu dokumentacji jednostki 
notyfikowanej. Przy podejmowaniu decyzji 
jednostka notyfikowana należycie 
uwzględnia poglądy wyrażone w opinii 
naukowej. W przypadku gdy opinia 
naukowa jest niekorzystna, jednostka 
notyfikowana nie wydaje certyfikatu;

wyrobu ze wspólnymi specyfikacjami 
technicznymi lub innymi rozwiązaniami 
wybranymi przez producenta w celu 
zapewnienia co najmniej równoważnego 
poziomu bezpieczeństwa i działania. 
Laboratorium referencyjne w ciągu 30 dni 
wydaje opinię naukową. Opinię naukową 
laboratorium referencyjnego i wszelkie jej 
potencjalne aktualizacje należy włączyć do 
dotyczącej wyrobu dokumentacji jednostki 
notyfikowanej. Przy podejmowaniu decyzji 
jednostka notyfikowana należycie 
uwzględnia poglądy wyrażone w opinii 
naukowej. W przypadku gdy opinia 
naukowa jest niekorzystna, jednostka 
notyfikowana nie wydaje certyfikatu;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 395
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 9 – punkt 3 – ustęp 1 – podpunkt 3.6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.6. w przypadku wyrobów do diagnostyki 
w terapii celowanej mającej na celu 
ocenę, czy pacjent kwalifikuje się do 
leczenia konkretnym produktem 
leczniczym, na podstawie projektu 
podsumowania bezpieczeństwa i 
skuteczności oraz projektu instrukcji 
używania zasięga opinii jednego z 
właściwych organów wyznaczonych przez 

skreślony
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państwa członkowskie zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE (zwanego dalej 
„właściwym organem ds. produktów 
leczniczych”) lub Europejskiej Agencji 
Leków w sprawie przydatności urządzenia 
w związku z danym produktem 
leczniczym. Jeśli dany produkt leczniczy 
objęty jest wyłącznie zakresem załącznika 
do rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
jednostka notyfikowana konsultuje się z 
Europejską Agencją Leków. Jeśli organ 
ds. produktów leczniczych lub Europejska 
Agencja Leków wydają opinię, dostarczają 
ją w ciągu 60 dni od otrzymania ważnej 
dokumentacji. Ten 60-dniowy okres 
można przedłużyć tylko jeden raz na 
kolejne 60 dni, jeśli są po temu naukowo 
uzasadnione powody. Opinię organu ds. 
produktów leczniczych lub Europejskiej 
Agencji Leków, w tym wszelkie jej 
uaktualnione wersje, należy włączyć do 
dotyczącej wyrobu dokumentacji jednostki 
notyfikowanej. Jednostka notyfikowana, 
podejmując decyzję, należycie uwzględnia 
opinię danego właściwego organu ds. 
produktów leczniczych lub Europejskiej 
Agencji Leków, jeżeli opinia taka została 
wydana. Przekazuje swoją ostateczną 
decyzję właściwemu organowi ds. 
produktów leczniczych lub Europejskiej 
Agencji Leków.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 396
Anna Rosbach
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 9 – punkt 5 – podpunkt 5.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.4. W przypadku gdy zmiany mają wpływ 
na wyrób do diagnostyki w terapii 
celowanej zatwierdzone certyfikatem 
badania typu UE w odniesieniu do jego 
przydatności w związku z produktem 
leczniczym, jednostka notyfikowana 
konsultuje się z właściwym organem ds. 
produktów leczniczych biorącym udział w 
początkowej konsultacji lub z Europejską 
Agencją Leków. Jeśli właściwy organ ds. 
produktów leczniczych lub Europejska 
Agencja Leków wydają opinię, dostarczają 
ją w ciągu 30 dni od otrzymania ważnej 
dokumentacji dotyczącej zmian. 
Zatwierdzanie wszelkich zmian 
zatwierdzonego typu ma postać 
suplementu do początkowego certyfikatu 
badania typu UE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 397
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 10 – punkt 5 – podpunkt 5.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.1. W przypadku wyrobów 5.1. W przypadku wyrobów 
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sklasyfikowanych jako wyroby klasy D 
producent przeprowadza badania 
wyprodukowanych wyrobów lub każdej 
serii wyrobów. Po zakończeniu kontroli i 
badań producent niezwłocznie przekazuje 
jednostce notyfikowanej odpowiednie 
sprawozdania z tych badań. Producent 
ponadto udostępnia jednostce 
notyfikowanej próbki produkowanych 
wyrobów lub serii wyrobów na 
uzgodnionych wcześniej warunkach i 
zasadach, które obejmują wysyłanie przez 
jednostkę notyfikowaną lub producenta w 
regularnych odstępach czasu próbek 
produkowanych wyrobów lub serii 
wyrobów do laboratorium referencyjnego, 
o ile jest wyznaczone zgodnie z art. 78, w 
celu przeprowadzenia odpowiednich 
badań. Laboratorium referencyjne 
informuje o swoich ustaleniach jednostkę 
notyfikowaną.

sklasyfikowanych jako wyroby klasy D 
producent przeprowadza badania 
wyprodukowanych wyrobów lub każdej 
serii wyrobów. Po zakończeniu kontroli i 
badań producent niezwłocznie przekazuje 
jednostce notyfikowanej odpowiednie 
sprawozdania z tych badań. Producent 
ponadto udostępnia jednostce 
notyfikowanej próbki produkowanych 
wyrobów lub serii wyrobów na 
uzgodnionych wcześniej warunkach i 
zasadach, które obejmują wysyłanie przez 
jednostkę notyfikowaną lub producenta
próbek produkowanych wyrobów lub serii 
wyrobów do laboratorium referencyjnego, 
o ile jest wyznaczone zgodnie z art. 78, w 
celu przeprowadzenia odpowiednich badań
laboratoryjnych. Laboratorium 
referencyjne informuje o swoich 
ustaleniach jednostkę notyfikowaną.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że muszą to być badania laboratoryjne, a nie tylko badania „na papierze”.

Poprawka 398
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 12 – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.2.2 – podpunkt 1.2.2.6 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w przypadku wyrobów sklasyfikowanych 
jako wyroby klasy C zgodnie z zasadami 
podanymi w załączniku VII –
sprawozdanie z badania skuteczności 
klinicznej obejmuje metodę analizy 
danych, wnioski z badania oraz
odpowiednie szczegóły protokołu badania;

– w przypadku wyrobów sklasyfikowanych 
jako wyroby klasy C i klasy D zgodnie z 
zasadami podanymi w załączniku VII –
sprawozdanie z badania skuteczności 
klinicznej obejmuje metodę analizy 
danych, wnioski z badania, odpowiednie 
szczegóły protokołu badania oraz 
poszczególne punkty danych.

Or. en
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Poprawka 399
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 12 – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.2.2 – podpunkt 1.2.2.6 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w przypadku wyrobów sklasyfikowanych 
jako wyroby klasy D zgodnie z zasadami 
podanymi w załączniku VII –
sprawozdanie z badania skuteczności 
klinicznej obejmuje metodę analizy 
danych, wnioski z badania, odpowiednie 
szczegóły protokołu badania oraz 
poszczególne punkty danych.

skreślone

Or. en


