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Poprawka 297
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. cs

Poprawka 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 299
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit drugi



PE510.765v01-00 4/88 AM\936125PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli dokumentacja techniczna jest 
obszerna lub przechowywana w różnych 
miejscach, producent przedkłada na 
żądanie właściwych organów streszczenie 
dokumentacji technicznej oraz udostępnia 
na żądanie pełną dokumentację 
techniczną.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 300
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli dokumentacja techniczna jest 
obszerna lub przechowywana w różnych 
miejscach, producent przedkłada na 
żądanie właściwych organów streszczenie 
dokumentacji technicznej oraz udostępnia 
na żądanie pełną dokumentację 
techniczną.

skreślony

Or. fr

Poprawka 301
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Proporcjonalnie do kategorii ryzyka i 
rodzaju wyrobu producenci wyrobów 
innych niż wyroby wykonane na 
zamówienie ustanawiają i aktualizują 
systematyczne procedury w celu 
gromadzenia i analizy doświadczeń 
uzyskanych ze swoich wyrobów 
wprowadzonych do obrotu lub do 
używania i w celu podjęcia wszelkich 
koniecznych działań naprawczych, zwane 
dalej „planem nadzoru po wprowadzeniu 
do obrotu”. Plan nadzoru po wprowadzeniu 
do obrotu określa proces gromadzenia, 
rejestrowania i wyjaśniania skarg oraz 
zgłoszeń, które pochodzą od pracowników 
służby zdrowia, pacjentów lub 
użytkowników i które dotyczą 
podejrzewanych incydentów odnoszących 
się do wyrobu, a także proces prowadzenia 
ewidencji produktów niezgodnych z 
odpowiednimi wymogami oraz 
przypadków wycofania produktu z 
używania lub z obrotu oraz, jeśli uznane to 
zostanie za odpowiednie ze względu na 
charakter wyrobu, proces kontroli 
wyrywkowych wyrobów znajdujących się 
w obrocie. W skład planu nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu wchodzi plan 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu zgodnie z 
załącznikiem XIII część B. W przypadku 
uznania, że kliniczne działania następcze 
po wprowadzeniu do obrotu nie są 
konieczne, należycie uzasadnia się to i 
dokumentuje w planie nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu.

Proporcjonalnie do kategorii ryzyka i 
rodzaju wyrobu producenci wyrobów 
innych niż wyroby wykonane na 
zamówienie ustanawiają i aktualizują 
systematyczne procedury w celu 
gromadzenia i analizy doświadczeń 
uzyskanych ze swoich wyrobów 
wprowadzonych do obrotu lub do 
używania i w celu podjęcia wszelkich 
koniecznych działań naprawczych, zwane 
dalej „planem nadzoru po wprowadzeniu 
do obrotu”. Analizy i sprawozdania 
związane z nadzorem po wprowadzeniu do 
obrotu będą prowadzone przez niezależne 
organizacje. Plan nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu określa proces 
gromadzenia, rejestrowania i wyjaśniania 
skarg oraz zgłoszeń, które pochodzą od 
pracowników służby zdrowia, pacjentów 
lub użytkowników i które dotyczą 
podejrzewanych incydentów odnoszących 
się do wyrobu, a także proces prowadzenia 
ewidencji produktów niezgodnych z 
odpowiednimi wymogami oraz 
przypadków wycofania produktu z 
używania lub z obrotu oraz, jeśli uznane to 
zostanie za odpowiednie ze względu na 
charakter wyrobu, proces kontroli 
wyrywkowych wyrobów znajdujących się 
w obrocie. W skład planu nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu wchodzi plan 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu zgodnie z 
załącznikiem XIII część B. W przypadku 
uznania, że kliniczne działania następcze 
po wprowadzeniu do obrotu nie są 
konieczne, należycie uzasadnia się to i 
dokumentuje w planie nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zapewnić całkowitą niezależność, nadzór po wprowadzeniu do obrotu powinien odbywać 
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się także przy wykorzystaniu doświadczenia niezależnych ekspertów naukowych.

Poprawka 302
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Proporcjonalnie do kategorii ryzyka i 
rodzaju wyrobu producenci wyrobów 
innych niż wyroby wykonane na 
zamówienie ustanawiają i aktualizują 
systematyczne procedury w celu 
gromadzenia i analizy doświadczeń 
uzyskanych ze swoich wyrobów 
wprowadzonych do obrotu lub do 
używania i w celu podjęcia wszelkich 
koniecznych działań naprawczych, zwane 
dalej „planem nadzoru po wprowadzeniu 
do obrotu”. Plan nadzoru po wprowadzeniu 
do obrotu określa proces gromadzenia, 
rejestrowania i wyjaśniania skarg oraz 
zgłoszeń, które pochodzą od pracowników 
służby zdrowia, pacjentów lub 
użytkowników i które dotyczą 
podejrzewanych incydentów odnoszących 
się do wyrobu, a także proces prowadzenia 
ewidencji produktów niezgodnych z 
odpowiednimi wymogami oraz 
przypadków wycofania produktu z 
używania lub z obrotu oraz, jeśli uznane to 
zostanie za odpowiednie ze względu na 
charakter wyrobu, proces kontroli
wyrywkowych wyrobów znajdujących się 
w obrocie. W skład planu nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu wchodzi plan 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu zgodnie z 
załącznikiem XIII część B. W przypadku 
uznania, że kliniczne działania następcze 
po wprowadzeniu do obrotu nie są 
konieczne, należycie uzasadnia się to i 
dokumentuje w planie nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu.

Proporcjonalnie do kategorii ryzyka i 
rodzaju wyrobu producenci wyrobów 
innych niż wyroby wykonane na 
zamówienie ustanawiają i aktualizują 
systematyczne procedury w celu 
gromadzenia i analizy doświadczeń 
uzyskanych ze swoich wyrobów 
wprowadzonych do obrotu lub do 
używania i w celu podjęcia wszelkich 
koniecznych działań naprawczych, zwane 
dalej „planem nadzoru po wprowadzeniu 
do obrotu”. Analizą nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu i sporządzaniem 
raportów zajmują się również niezależne 
organizacje. Plan nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu określa proces 
gromadzenia, rejestrowania i wyjaśniania 
skarg oraz zgłoszeń, które pochodzą od 
pracowników służby zdrowia, pacjentów 
lub użytkowników i które dotyczą 
podejrzewanych incydentów odnoszących 
się do wyrobu, a także proces prowadzenia 
ewidencji produktów niezgodnych z 
odpowiednimi wymogami oraz 
przypadków wycofania produktu z 
używania lub z obrotu oraz, jeśli uznane to 
zostanie za odpowiednie ze względu na 
charakter wyrobu, proces kontroli 
wyrywkowych wyrobów znajdujących się 
w obrocie. W skład planu nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu wchodzi plan 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu zgodnie z 
załącznikiem XIII część B. W przypadku 
uznania, że kliniczne działania następcze 
po wprowadzeniu do obrotu nie są 
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konieczne, należycie uzasadnia się to i 
dokumentuje w planie nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu.

Or. en

Poprawka 303
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Proporcjonalnie do kategorii ryzyka i 
rodzaju wyrobu producenci wyrobów 
innych niż wyroby wykonane na 
zamówienie ustanawiają i aktualizują 
systematyczne procedury w celu 
gromadzenia i analizy doświadczeń 
uzyskanych ze swoich wyrobów 
wprowadzonych do obrotu lub do 
używania i w celu podjęcia wszelkich 
koniecznych działań naprawczych, zwane 
dalej „planem nadzoru po wprowadzeniu 
do obrotu”. Plan nadzoru po wprowadzeniu 
do obrotu określa proces gromadzenia, 
rejestrowania i wyjaśniania skarg oraz 
zgłoszeń, które pochodzą od pracowników 
służby zdrowia, pacjentów lub 
użytkowników i które dotyczą 
podejrzewanych incydentów odnoszących 
się do wyrobu, a także proces prowadzenia 
ewidencji produktów niezgodnych z 
odpowiednimi wymogami oraz 
przypadków wycofania produktu z 
używania lub z obrotu oraz, jeśli uznane to 
zostanie za odpowiednie ze względu na 
charakter wyrobu, proces kontroli 
wyrywkowych wyrobów znajdujących się 
w obrocie. W skład planu nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu wchodzi plan 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu zgodnie z 
załącznikiem XIII część B.  W przypadku 
uznania, że kliniczne działania następcze 

Proporcjonalnie do kategorii ryzyka i 
rodzaju wyrobu producenci wyrobów 
innych niż wyroby wykonane na 
zamówienie ustanawiają i aktualizują 
systematyczne procedury w celu 
gromadzenia i analizy doświadczeń 
uzyskanych ze swoich wyrobów 
wprowadzonych do obrotu lub do 
używania i w celu podjęcia wszelkich 
koniecznych działań naprawczych, zwane 
dalej „planem nadzoru po wprowadzeniu 
do obrotu”. Plan nadzoru po wprowadzeniu 
do obrotu określa proces gromadzenia, 
rejestrowania i wyjaśniania skarg oraz 
zgłoszeń, które pochodzą od pracowników 
służby zdrowia, pacjentów lub 
użytkowników i które dotyczą 
podejrzewanych incydentów odnoszących 
się do wyrobu, a także proces prowadzenia 
ewidencji produktów niezgodnych z 
odpowiednimi wymogami oraz 
przypadków wycofania produktu z 
używania lub z obrotu oraz, jeśli uznane to 
zostanie za odpowiednie ze względu na 
charakter wyrobu, proces kontroli 
wyrywkowych wyrobów znajdujących się 
w obrocie. W skład planu nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu wchodzi plan 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu zgodnie z 
załącznikiem XIII część B. Badanie i 
sprawozdawczość dotyczące klinicznych 
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po wprowadzeniu do obrotu nie są 
konieczne, należycie uzasadnia się to i 
dokumentuje w planie nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu.

działań następczych powinny obejmować 
również niezależne organizacje. W 
przypadku uznania, że kliniczne działania 
następcze po wprowadzeniu do obrotu nie 
są konieczne, należycie uzasadnia się to i 
dokumentuje w planie nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu.

Or. de

Uzasadnienie

Dla zachowania przejrzystości należy uwzględnić tu również niezależne dane naukowe.

Poprawka 304
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Proporcjonalnie do kategorii ryzyka i 
rodzaju wyrobu producenci wyrobów 
innych niż wyroby wykonane na 
zamówienie ustanawiają i aktualizują 
systematyczne procedury w celu 
gromadzenia i analizy doświadczeń 
uzyskanych ze swoich wyrobów 
wprowadzonych do obrotu lub do 
używania i w celu podjęcia wszelkich 
koniecznych działań naprawczych, zwane 
dalej „planem nadzoru po wprowadzeniu 
do obrotu”. Plan nadzoru po wprowadzeniu 
do obrotu określa proces gromadzenia, 
rejestrowania i wyjaśniania skarg oraz 
zgłoszeń, które pochodzą od pracowników 
służby zdrowia, pacjentów lub 
użytkowników i które dotyczą 
podejrzewanych incydentów odnoszących 
się do wyrobu, a także proces prowadzenia 
ewidencji produktów niezgodnych z 
odpowiednimi wymogami oraz 
przypadków wycofania produktu z 
używania lub z obrotu oraz, jeśli uznane to 
zostanie za odpowiednie ze względu na 

Proporcjonalnie do kategorii ryzyka i 
rodzaju wyrobu producenci wyrobów 
innych niż wyroby wykonane na 
zamówienie ustanawiają i aktualizują 
systematyczne procedury w celu 
gromadzenia i analizy doświadczeń
uzyskanych ze swoich wyrobów 
wprowadzonych do obrotu lub do 
używania i w celu podjęcia wszelkich 
koniecznych działań naprawczych, zwane 
dalej „planem nadzoru po wprowadzeniu 
do obrotu”. Plan ten musi zostać 
zatwierdzony przez władze, które wydają 
pozwolenie na wprowadzenie do obrotu 
lub które dokonują ponownej oceny, i 
musi być realizowany przez niezależny 
organ, który nie uczestniczył w żadnej 
mierze we wprowadzaniu wyrobu do 
obrotu lub w jego ponownej ocenie. Plan 
nadzoru po wprowadzeniu do obrotu 
określa proces gromadzenia, rejestrowania 
i wyjaśniania skarg oraz zgłoszeń, które 
pochodzą od pracowników służby zdrowia, 
pacjentów lub użytkowników i które 
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charakter wyrobu, proces kontroli 
wyrywkowych wyrobów znajdujących się 
w obrocie. W skład planu nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu wchodzi plan 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu zgodnie z 
załącznikiem XIII część B. W przypadku 
uznania, że kliniczne działania następcze 
po wprowadzeniu do obrotu nie są 
konieczne, należycie uzasadnia się to i 
dokumentuje w planie nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu.

dotyczą podejrzewanych incydentów 
odnoszących się do wyrobu, a także proces 
prowadzenia ewidencji produktów 
niezgodnych z odpowiednimi wymogami 
oraz przypadków wycofania produktu z 
używania lub z obrotu oraz, jeśli uznane to 
zostanie za odpowiednie ze względu na 
charakter wyrobu, proces kontroli 
wyrywkowych wyrobów znajdujących się 
w obrocie. W skład planu nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu wchodzi plan 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu zgodnie z 
załącznikiem XIII część B. W przypadku 
uznania, że kliniczne działania następcze 
po wprowadzeniu do obrotu nie są 
konieczne, należycie uzasadnia się to i 
dokumentuje w planie nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu.

Or. fr

Poprawka 305
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli w trakcie nadzoru po wprowadzeniu 
do obrotu zostanie stwierdzona potrzeba 
działania naprawczego, producent wdraża 
odpowiednie środki.

Jeśli w trakcie nadzoru po wprowadzeniu 
do obrotu zostanie stwierdzona potrzeba 
działania naprawczego, producent wdraża 
odpowiednie środki, w tym przekazuje 
niezwłocznie informację do europejskiej 
bazy danych o wyrobach medycznych 
(Eurdamed) stworzonej na mocy decyzji 
Komisji nr 2010/227/UE z dnia 19 
kwietnia 2010 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Niezbędne jest zapewnienie szybkiego dostępu do sprawozdań dotyczących powikłań lub 
incydentów spowodowanych zastosowaniem wyrobu. Eudamed może być wykorzystywany do 
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gromadzenia i publikowania wszystkich informacji dotyczących wyrobów medycznych 
wprowadzanych do obrotu w Unii Europejskiej.

Poprawka 306
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli w trakcie nadzoru po wprowadzeniu 
do obrotu zostanie stwierdzona potrzeba 
działania naprawczego, producent wdraża 
odpowiednie środki.

Jeśli w trakcie nadzoru po wprowadzeniu 
do obrotu zostanie stwierdzona potrzeba 
działania naprawczego, producent wdraża 
odpowiednie środki, łącznie z 
bezzwłocznym przekazaniem informacji 
do europejskiej bazy danych o wyrobach 
medycznych (Eudamed) ustanowionej 
decyzją Komisji 2010/227/UE.

Or. en

Poprawka 307
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Producenci dopilnowują, aby wyrobowi 
towarzyszyły informacje obowiązkowo 
podawane zgodnie z załącznikiem I sekcja 
19 sporządzone w języku urzędowym UE, 
który jest łatwo zrozumiały dla 
przewidzianych użytkowników lub 
pacjentów. Prawo państwa 
członkowskiego, w którym udostępnia się 
wyrób użytkownikowi lub pacjentowi, 
może określać język lub języki, w którym 
lub w których sporządza się informacje 
obowiązkowo podawane przez producenta.

7. Producenci dopilnowują, aby wyrobowi 
towarzyszyły instrukcje i informacje
dotyczące bezpieczeństwa obowiązkowo 
podawane zgodnie z załącznikiem I sekcja 
19, sporządzone w języku, który jest łatwo 
zrozumiały dla przewidzianych 
użytkowników lub pacjentów, zgodnie z 
ustaleniami zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

Or. en
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Poprawka 308
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs

Poprawka 309
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

To lekarze są pierwotnymi użytkownikami wyrobów medycznych. Powinni mieć dostęp do 
wszystkich danych technicznych i klinicznych związanych z danym wyrobem medycznym.
Takie informacje są niezbędnego do tego, aby lekarze i chirurdzy mogli na podstawie 
kryterium wydajności i bezpieczeństwa dokonać wyboru wyrobów, których chcą używać.

Poprawka 310
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Lekarze medycyny to podstawowi użytkownicy wyrobów medycznych. Powinni oni mieć 
dostęp do wszelkich technicznych i klinicznych danych dotyczących danego wyrobu 
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medycznego.

Poprawka 311
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

9. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu, organizacji konsumenckiej, 
stowarzyszenia pacjentów lub organizacji 
zawodowej służby zdrowia producenci 
udzielają temu organowi lub organizacji, 
w języku urzędowym UE, który jest łatwo 
zrozumiały dla tego organu, wszelkich 
informacji koniecznych do wykazania 
zgodności danego wyrobu z wymaganiami 
i udostępniają im wszelką dokumentację 
konieczną w tym celu. W przypadku gdy 
zaangażowany jest właściwy organ, na
jego żądanie producenci współpracują z 
nim w zakresie działań naprawczych 
podejmowanych w celu usunięcia 
zagrożeń, jakie stwarzają wyroby 
wprowadzone przez nich do obrotu lub do 
używania. Właściwy organ jest 
informowany o wymianie prowadzonej w 
ramach danej organizacji.

Or. fr

Poprawka 312
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu producenci udzielają temu 
organowi, w języku urzędowym UE, który 

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

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

Or. es

Poprawka 313
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Dawniej użytkownicy, którzy doznali szkody z powodu jakiegoś wyrobu, nie mieli dostepu do 
informacji, które byłyby dowodem na to, że dany wyrób medyczny, który spowodował szkodę, 
jest wadliwy. Nowe prawo do informacji przywróci równowagę na korzyść użytkowników.

Poprawka 314
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Jeżeli właściwy organ uważa lub ma 
powód, by sądzić, że użytkowanie wyrobu 
spowodowało szkodę, dopilnowuje on, by 
użytkownik, który mógł doznać szkody, 
jego następca prawny, jego ubezpieczyciel 
zdrowotny lub inne osoby trzecie, na które 
negatywnie wpłynęła szkoda doznana 
przez użytkownika, mogli zwrócić się do 
producenta o informacje, o których mowa 
w akapicie pierwszym.

Or. en

Poprawka 315
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. pl

Uzasadnienie

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

Poprawka 316
Nora Berra

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Producenci są objęci odpowiednim 
ubezpieczeniem od odpowiedzialności za 
szkody pokrywającym wszelkie szkody, 
które mogą być spowodowane 
użytkowaniem przez pacjentów lub 
użytkowników produkowanych przez nich 
wyrobów medycznych. Ubezpieczenie to 
obejmuje przynajmniej następujące 
zdarzenia szkodowe:
a) śmierć lub uszkodzenie ciała pacjenta 
lub użytkownika; lub
b) śmierć lub uszkodzenie ciała więcej niż 
jednego pacjenta lub użytkownika z 
powodu użytkowania tego samego wyrobu 
medycznego.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z dyrektywą 85/374/EWG w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe 
dotychczas nie istnieje obowiązek ubezpieczania się z tytułu wystąpienia zdarzeń szkodowych. 
Prowadzi to do przeniesienia w niesprawiedliwy sposób ryzyka szkód oraz ryzyka 
niewypłacalności producenta na pacjentów, którzy doznali szkody w wyniku stosowania 
wadliwych wyrobów medycznych, oraz na płatników, którzy mają obowiązek uiszczenia opłat 
za leczenie. Zgodnie z przepisami obowiązującymi obecnie w zakresie produktów leczniczych 
producenci wyrobów medycznych również powinni zostać zobowiązani do wykupienia 
ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody przewidującego odpowiedni minimalny poziom 
pokrycia szkód.
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Poprawka 317
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Producenci są objęci odpowiednim 
ubezpieczeniem od odpowiedzialności za 
szkody pokrywającym wszelkie szkody, 
które mogą być spowodowane 
użytkowaniem przez pacjentów, 
użytkowników lub osoby trzecie 
produkowanych przez nich wyrobów 
medycznych. Ubezpieczenie to obejmuje 
przynajmniej następujące zdarzenia 
szkodowe:
a) śmierć lub uszkodzenie ciała pacjenta, 
użytkownika lub osoby trzeciej; lub
b) śmierć lub uszkodzenie ciała więcej niż 
jednego pacjenta, użytkownika lub osoby 
trzeciej z powodu użytkowania tego 
samego wyrobu medycznego.

Or. en

Poprawka 318
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Producent może wprowadzić wyrób 
medyczny do obrotu wyłącznie pod 
warunkiem, że zabezpieczył się 
wystarczająco, by wywiązać się z 
obowiązków umownych polegających na 
wypłacie odszkodowania z tytułu szkody 
spowodowanej użytkowaniem wyrobu 
medycznego wprowadzonego przez niego 
do obrotu. Ubezpiecznie obejmuje 
następujące zdarzenia szkodowe dotyczące 
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pacjenta:
a) śmierć lub uszkodzenie ciała jednej 
osoby;
b) śmierć lub uszkodzenie ciała wielu osób 
w wyniku użytkowania tego samego 
wyrobu.
Zabezpieczenie się ma formę wykupienia 
ubezpieczenia od odpowiedzialności za 
szkody wobec osób trzecich w zakładzie 
ubezpieczeniowym upoważnionym do 
prowadzenia działalności, którego 
siedziba znajduje się na terytorium 
państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, innego państwa-strony 
Porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub państwa, którego 
system został uznany przez Komisję 
Europejską za równoważny w oparciu o 
art. 172 dyrektywy 2009/138/WE w 
sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej (Wypłacalność II).
Roszczeń odszkodowawczych można 
również dochodzić bezpośrednio od 
zakładu ubezpieczeń. Takie roszczenia 
podlegają takiemu samemu okresowi 
przedawnienia jak roszczenia pod 
adresem producenta na podstawie 
przepisów prawa w zakresie 
odpowiedzialności za produkt.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 85/374/EWG w sprawie odpowiedzialności za produkty 
wadliwe dotychczas nie wprowadzono obowiązku posiadania ubezpieczenia obejmującego 
zdarzenia szkodowe. Prowadzi to do przeniesienia w sposób niesprawiedliwy ryzyka szkód 
oraz ryzyka niewypłacalności producenta na pacjentów, którzy doznali szkody w wyniku 
stosowania wyrobów medycznych, oraz na płatników, którzy mają obowiązek uiszczenia opłat 
za leczenie. Zgodnie z przepisami obowiązującymi obecnie w zakresie produktów leczniczych 
producenci wyrobów medycznych również powinni zostać zobowiązani do wykupienia 
ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody przewidującego odpowiedni minimalny poziom 
pokrycia szkód.
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Poprawka 319
Andrés Perelló Rodríguez

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. es

Uzasadnienie

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

Poprawka 320
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. es

Uzasadnienie

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

Poprawka 321
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. es

Uzasadnienie

Niedawne incydenty związane z oszukanymi protezami piersi wszczepionymi pacjentkom, 
które musiały poddać się operacjom odtwórczym i innym kosztownym zabiegom leczniczym 
lub diagnostycznym, uwypukliły konieczność klauzuli prawnej umożliwiającej wymaganie od 
producentów ubezpieczenia, które pokrywałoby szkody wyrządzone pacjentom i koszty 
powstałe dla systemu opieki zdrowotnej.
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Poprawka 322
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu 
importerzy dopilnowują, aby:

Przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu 
importerzy dopilnowują, aby:

producent był identyfikowalny oraz 
posiadał potencjał techniczny, naukowy i 
finansowy, aby wyprodukować wyrób 
medyczny zgodny z niniejszym 
rozporządzeniem. Importerzy 
przedstawiają władzom krajowym oraz 
udostępniają je na swojej stronie 
internetowej sprawozdanie dotyczące 
procedur badania gwarantujących, że 
producent posiada wiedzę fachową.

Or. fr

Poprawka 323
Nora Berra

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) został wskazany producent oraz aby 
producent wyznaczył upoważnionego
przedstawiciela zgodnie z art. 9;

Or. en

Poprawka 324
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) producent wykupił ubezpieczenie od 
odpowiedzialności za szkody w 
odpowiednim zakresie zgodnie z art. 8 ust. 
10, chyba że importer sam może zapewnić 
wystarczającą ochronę ubezpieczeniową 
odpowiadającą tym samym wymogom.

Or. en

Poprawka 325
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) producent wykupił ubezpieczenie od 
odpowiedzialności za szkody w 
odpowiednim zakresie zgodnie z art. 8 ust. 
10a (nowy), chyba że importer sam 
zapewnia ochronę ubezpieczeniową 
spełniającą wymogi tego przepisu.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli wyrób medyczny jest importowany przez importera z państwa trzeciego, również muszą 
istnieć gwarancje w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności, że w przypadku szkody 
spowodowanej użytkowaniem wadliwego wyrobu medycznego zostanie rzeczywiście 
wypłacone odszkodowanie.

Poprawka 326
Milan Cabrnoch

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

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

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

Or. cs

Poprawka 327
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wyrób 
wprowadzony przez nich do obrotu jest 
niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
powiadamiają niezwłocznie producenta i 
jego upoważnionego przedstawiciela oraz, 
w razie potrzeby, podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu zapewnienia 
zgodności tego wyrobu, wycofania go z 
obrotu lub z używania. Jeśli wyrób stanowi 
zagrożenie, powiadamiają oni również 
niezwłocznie właściwe organy państwa 

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

zagrożenie, powiadamiają oni również 
niezwłocznie właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym udostępniają 
ten wyrób, oraz, w stosownych 
przypadkach, jednostkę notyfikowaną, 
która wydała dla danego wyrobu certyfikat 
zgodnie z art. 45, podając szczegółowe 
informacje dotyczące w szczególności 
braku zgodności oraz wdrożonych przez 
nich działań naprawczych.

Or. en

Poprawka 328
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wyrób 
wprowadzony przez nich do obrotu jest 
niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
powiadamiają niezwłocznie producenta i 
jego upoważnionego przedstawiciela oraz, 
w razie potrzeby, podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu zapewnienia 
zgodności tego wyrobu, wycofania go z 
obrotu lub z używania. Powiadamiają oni 
również niezwłocznie właściwe organy
wszystkich państw członkowskich i 
wszystkie jednostki notyfikowane Unii 
Europejskiej, wskazując identyfikator 
producenta i czy należy on do grupy 
przedsiębiorstw, tak by właściwe władze 
mogły przeprowadzić postępowanie 
wyjaśniające dotyczące wszystkich 
wyrobów tego producenta i grupy, do 
której należy.

Or. fr
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Poprawka 329
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Importerzy przechowują przez okres, o 
którym mowa w art. 8 ust. 4, kopię 
deklaracji zgodności UE do dyspozycji 
organów nadzoru rynku i zapewniają 
możliwość udostępnienia tym organom na 
ich żądanie dokumentacji technicznej oraz, 
w stosownych przypadkach, kopii 
odpowiedniego certyfikatu, w tym 
wszystkich suplementów, wydanych 
zgodnie z art. 45. W drodze sporządzonego 
na piśmie mandatu importer danego 
wyrobu i upoważniony przedstawiciel 
wyznaczony dla danego wyrobu mogą 
uzgodnić przekazanie tego obowiązku 
temu upoważnionemu przedstawicielowi.

9. Importerzy przechowują przez okres, o 
którym mowa w art. 8 ust. 4, kopię 
deklaracji zgodności UE do dyspozycji 
organów nadzoru rynku i zapewniają 
możliwość udostępnienia tym organom na 
ich żądanie – u producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela –
dokumentacji technicznej oraz, w 
stosownych przypadkach, kopii 
odpowiedniego certyfikatu, w tym 
wszystkich suplementów, wydanych 
zgodnie z art. 45.

Or. cs

Poprawka 330
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

10. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu krajowego importerzy przekazują 
mu od producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela wszelkie 
informacje konieczne do wykazania 
zgodności danego produktu z 
wymaganiami i wszelką dokumentację 
konieczną w tym celu. Obowiązek ten 
uważa się za spełniony w przypadku 
udzielenia wymaganych informacji przez 
producenta lub, jeżeli to możliwe, 
upoważnionego przedstawiciela 
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zakresie wszelkich działań 
podejmowanych w celu usunięcia 
zagrożeń, jakie stwarzają produkty 
wprowadzone przez nich do obrotu.

wyznaczonego dla danego wyrobu.
Importerzy współpracują z właściwym 
organem na jego żądanie w zakresie 
wszelkich działań podejmowanych w celu 
usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają 
produkty wprowadzone przez nich do 
obrotu.

Or. cs

Poprawka 331
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Dystrybutor odpowiada za bezpieczeństwo wyrobu w łańcuchu dostaw. Odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo wyrobu lub kompletność dokumentacji ciąży na producencie lub importerze.

Poprawka 332
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) w przypadku braku posiadania przez 
producenta lub importera deklaracji 
zgodności produktowi towarzyszą 
informacje obowiązkowo podawane przez 
producenta zgodnie z art. 8 ust. 7

Or. de
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Uzasadnienie

Dystrybutor odpowiada za bezpieczeństwo wyrobu w łańcuchu dostaw. Odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo wyrobu lub kompletność dokumentacji ciąży na producencie lub importerze.

Poprawka 333
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) producent i, w stosownych 
przypadkach, importer spełnili wymagania 
określone odpowiednio w art. 24 i art. 11 
ust. 3.

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

Or. de

Uzasadnienie

Dystrybutor odpowiada za bezpieczeństwo wyrobu w łańcuchu dostaw. Odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo wyrobu lub kompletność dokumentacji ciąży na producencie lub importerze.

Poprawka 334
Holger Krahmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) producent i, w stosownych 
przypadkach, importer spełnili wymagania 
określone odpowiednio w art. 24 i art. 11 
ust. 3.

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

Or. en

Uzasadnienie

Większość dystrybutorów (np. aptekarzy) nie będzie miała możliwości dopilnowania, by 
importerzy wywiązywali się z obowiązku identyfikowalności. By posłużyć się pierwszym z 
brzegu przykładem, art. 24 ust. 5 wymaga, by producenci przechowywali identyfikatory 
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wyrobu. Aptekarze nie mogą dopilnować spełniania tego wymogu bez dostępu do bazy danych 
producenta.

Poprawka 335
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) producent i, w stosownych 
przypadkach, importer spełnili wymagania 
określone odpowiednio w art. 24 i art. 11 
ust. 3.

(c) producent i, w stosownych 
przypadkach, importer spełnili wymagania 
określone odpowiednio w art. 11 ust. 3 i 
jeżeli dany wyrób zawiera niepowtarzalny 
kod identyfikacyjny, o którym mowa w art.
24 ust. 1 lit. a).

Or. fr

Poprawka 336
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku wyrób jest niezgodny z 
niniejszym rozporządzeniem, 
powiadamiają niezwłocznie producenta i, 
w stosownych przypadkach, jego 
upoważnionego przedstawiciela i importera 
oraz dopilnowują, aby w stosownych 
przypadkach podjęto niezbędne działania 
naprawcze w celu zapewnienia zgodności 
tego wyrobu, wycofania go z obrotu lub z 
używania. Jeśli wyrób stanowi zagrożenie, 
powiadamiają oni również niezwłocznie 
właściwe organy państwa członkowskiego, 
w którym udostępniają ten wyrób, podając 
szczegółowe informacje dotyczące w 

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku wyrób jest niezgodny z 
niniejszym rozporządzeniem, 
powiadamiają niezwłocznie producenta i, 
w stosownych przypadkach, jego 
upoważnionego przedstawiciela i importera 
oraz dopilnowują w ramach prowadzonej 
przez nich działalności, aby w stosownych 
przypadkach podjęto niezbędne działania 
naprawcze w celu zapewnienia zgodności 
tego wyrobu, wycofania go z obrotu lub z 
używania. Jeśli wyrób stanowi zagrożenie, 
powiadamiają oni również niezwłocznie 
właściwe organy państwa członkowskiego, 
w którym udostępniają ten wyrób, podając 
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szczególności braku zgodności oraz 
podjętych działań naprawczych.

szczegółowe informacje dotyczące w 
szczególności braku zgodności oraz 
podjętych działań naprawczych.

Or. fr

Uzasadnienie

We wniosku nie wprowadzono rozróżnienia między poszczególnymi rolami i zakresem 
obowiązków podmiotów łańcucha zaopatrzenia w wyroby medyczne. Wszyscy dystrybutorzy 
mieliby takie same obowiązki, przy czym niektóre z nich mogłyby być trudne do wypełnienia.
Propozycja ta polega na powiązaniu obowiązków z działalnością poszczególnych 
dystrybutorów, przy zastosowaniu podejścia przyjętego w art. 19 ust. 2 rozporządzenia 
178/2002 w sprawie bezpieczeństwa żywności.

Poprawka 337
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku wyrób jest niezgodny z 
niniejszym rozporządzeniem, 
powiadamiają niezwłocznie producenta i, 
w stosownych przypadkach, jego 
upoważnionego przedstawiciela i importera 
oraz dopilnowują, aby w stosownych 
przypadkach podjęto niezbędne działania 
naprawcze w celu zapewnienia zgodności 
tego wyrobu, wycofania go z obrotu lub z 
używania. Jeśli wyrób stanowi zagrożenie, 
powiadamiają oni również niezwłocznie 
właściwe organy państwa członkowskiego, 
w którym udostępniają ten wyrób, podając 
szczegółowe informacje dotyczące w 
szczególności braku zgodności oraz 
podjętych działań naprawczych.

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku wyrób jest niezgodny z 
niniejszym rozporządzeniem, 
powiadamiają niezwłocznie producenta i, 
w stosownych przypadkach, jego 
upoważnionego przedstawiciela i importera 
oraz dopilnowują w ramach swojego 
obszaru działania, aby w stosownych 
przypadkach podjęto niezbędne działania 
naprawcze w celu zapewnienia zgodności 
tego wyrobu, wycofania go z obrotu lub z 
używania. Jeśli wyrób stanowi zagrożenie, 
powiadamiają oni również niezwłocznie 
właściwe organy państwa członkowskiego, 
w którym udostępniają ten wyrób, podając 
szczegółowe informacje dotyczące w 
szczególności braku zgodności oraz 
podjętych działań naprawczych.

Or. de
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Uzasadnienie

Należy uwzględnić różnice między różnego rodzaju podmiotami w łańcuchu dostaw.

Poprawka 338
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku wyrób jest niezgodny z 
niniejszym rozporządzeniem, 
powiadamiają niezwłocznie producenta i, 
w stosownych przypadkach, jego 
upoważnionego przedstawiciela i importera 
oraz dopilnowują, aby w stosownych 
przypadkach podjęto niezbędne działania 
naprawcze w celu zapewnienia zgodności 
tego wyrobu, wycofania go z obrotu lub z 
używania. Jeśli wyrób stanowi zagrożenie, 
powiadamiają oni również niezwłocznie 
właściwe organy państwa członkowskiego, 
w którym udostępniają ten wyrób, podając 
szczegółowe informacje dotyczące w 
szczególności braku zgodności oraz 
podjętych działań naprawczych.

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku wyrób jest niezgodny z 
niniejszym rozporządzeniem, 
powiadamiają niezwłocznie producenta i, 
w stosownych przypadkach, jego 
upoważnionego przedstawiciela i importera 
oraz dopilnowują, aby w stosownych 
przypadkach w granicach ich 
odpowiedniego zakresu działalności
podjęto niezbędne działania naprawcze w 
celu zapewnienia zgodności tego wyrobu, 
wycofania go z obrotu lub z używania.
Jeśli wyrób stanowi zagrożenie, 
powiadamiają oni również niezwłocznie 
właściwe organy państwa członkowskiego, 
w którym udostępniają ten wyrób, podając 
szczegółowe informacje dotyczące w 
szczególności braku zgodności oraz 
podjętych działań naprawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek nie wprowadza rozróżnienia na odrębne role i zadania stron uczestniczących w 
łańcuchu dostaw wyrobów medycznych. Wszyscy dystrybutorzy mają te same obowiązki, przy 
czym niektóre z nich są w praktyce niemożliwe do wypełnienia, np. dystrybutorzy nie byliby w 
stanie zorganizować wycofania wyrobu z używania. Obowiązki dystrybutorów powinny być 
powiązane z prowadzonym przez nich rodzajem działalności.

Poprawka 339
Marina Yannakoudakis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku wyrób jest niezgodny z 
niniejszym rozporządzeniem, 
powiadamiają niezwłocznie producenta i, 
w stosownych przypadkach, jego 
upoważnionego przedstawiciela i importera 
oraz dopilnowują, aby w stosownych 
przypadkach podjęto niezbędne działania 
naprawcze w celu zapewnienia zgodności 
tego wyrobu, wycofania go z obrotu lub z
używania. Jeśli wyrób stanowi zagrożenie, 
powiadamiają oni również niezwłocznie 
właściwe organy państwa członkowskiego, 
w którym udostępniają ten wyrób, podając 
szczegółowe informacje dotyczące w 
szczególności braku zgodności oraz 
podjętych działań naprawczych.

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku wyrób jest niezgodny z 
niniejszym rozporządzeniem, 
powiadamiają niezwłocznie producenta i, 
w stosownych przypadkach, jego 
upoważnionego przedstawiciela i importera 
oraz dopilnowują, aby w stosownych 
przypadkach w granicach ich 
odpowiedniego zakresu działalności
podjęto niezbędne działania naprawcze w 
celu zapewnienia zgodności tego wyrobu, 
wycofania go z obrotu lub z używania.
Jeśli wyrób stanowi zagrożenie, 
powiadamiają oni również niezwłocznie 
właściwe organy państwa członkowskiego, 
w którym udostępniają ten wyrób, podając 
szczegółowe informacje dotyczące w 
szczególności braku zgodności oraz 
podjętych działań naprawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek nie wprowadza rozróżnienia na odrębne role i zadania stron uczestniczących w 
łańcuchu dostaw wyrobów medycznych.

Poprawka 340
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku wyrób jest niezgodny z 
niniejszym rozporządzeniem, 

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku wyrób jest niezgodny z 
niniejszym rozporządzeniem, 
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powiadamiają niezwłocznie producenta i, 
w stosownych przypadkach, jego 
upoważnionego przedstawiciela i importera 
oraz dopilnowują, aby w stosownych 
przypadkach podjęto niezbędne działania 
naprawcze w celu zapewnienia zgodności 
tego wyrobu, wycofania go z obrotu lub z 
używania. Jeśli wyrób stanowi zagrożenie, 
powiadamiają oni również niezwłocznie 
właściwe organy państwa członkowskiego, 
w którym udostępniają ten wyrób, podając 
szczegółowe informacje dotyczące w 
szczególności braku zgodności oraz 
podjętych działań naprawczych.

powiadamiają niezwłocznie producenta i, 
w stosownych przypadkach, jego 
upoważnionego przedstawiciela i importera 
oraz jednostkę notyfikowaną 
odpowiedzialną za kontrolę produktu, 
jeżeli dotyczy to wyrobów klasy IIa, IIb i 
III, a także właściwe władze krajowe.
Dopilnowują w ramach prowadzonej przez 
nich działalności, aby w stosownych 
przypadkach podjęto niezbędne działania 
naprawcze w celu zapewnienia zgodności 
tego wyrobu, wycofania go z obrotu lub z 
używania. Jeśli wyrób stanowi zagrożenie, 
powiadamiają oni również niezwłocznie 
właściwe organy państwa członkowskiego, 
w którym udostępniają ten wyrób, a także 
jednostkę notyfikowaną odpowiedzialną 
za kontrolę produktu, jeżeli dotyczy to 
wyrobów klasy IIa, IIb i III, podając 
szczegółowe informacje dotyczące w 
szczególności braku zgodności oraz 
podjętych działań naprawczych.

Or. fr

Poprawka 341
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu dystrybutorzy udzielają mu 
wszelkich informacji koniecznych do 
wykazania zgodności danego wyrobu z 
wymaganiami i udostępniają mu wszelką 
dokumentację konieczną w tym celu.
Obowiązek ten uważa się za spełniony w 
przypadku udzielenia, w stosownych 
przypadkach, wymaganych informacji 
przez upoważnionego przedstawiciela 
wyznaczonego dla danego wyrobu. Na 
żądanie właściwych organów krajowych 
dystrybutorzy współpracują z tymi 

6. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu krajowego dystrybutorzy 
przekazują mu od producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela wszelkie 
informacje konieczne do wykazania 
zgodności danego wyrobu z wymaganiami 
i wszelką dokumentację konieczną w tym 
celu. Obowiązek ten uważa się za 
spełniony w przypadku udzielenia, w 
stosownych przypadkach, wymaganych 
informacji przez producenta lub, jeżeli to 
możliwe, upoważnionego przedstawiciela 
wyznaczonego dla danego wyrobu. Na 
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organami w zakresie wszelkich działań 
podejmowanych w celu usunięcia 
zagrożeń, jakie stwarzają wyroby 
udostępnione przez nich na rynku.

żądanie właściwych organów krajowych 
dystrybutorzy współpracują z tymi 
organami w zakresie wszelkich działań 
podejmowanych w celu usunięcia 
zagrożeń, jakie stwarzają wyroby 
udostępnione przez nich na rynku.

Or. cs

Poprawka 342
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osoba odpowiedzialna za zgodność z 
wymogami regulacyjnymi

Osoba odpowiedzialna za zgodność

Or. en

Uzasadnienie

Te zadania może wypełniać jednocześnie kilka osób odpowiedzialnych za zgodność z 
wymogami regulacyjnymi, produkcyjnymi lub z wymogami w zakresie zapewnienia jakości.

Poprawka 343
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci dysponują w ramach swojej 
organizacji przynajmniej jedną
wykwalifikowaną osobą posiadającą 
wiedzę specjalistyczną w dziedzinie 
wyrobów medycznych. Fakt posiadania 
wiedzy specjalistycznej wykazany jest
poprzez jedną z następujących
kwalifikacji:

Producenci dysponują w ramach swojej 
organizacji przynajmniej jedną osobą
odpowiedzialną za zgodność, posiadającą 
wiedzę fachową w dziedzinie wyrobów 
medycznych. Fakt posiadania wiedzy
fachowej jest potwierdzony dyplomem, 
certyfikatem lub innym dowodem 
posiadania formalnych kwalifikacji
przyznanym w wyniku ukończenia 
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studiów uniwersyteckich lub im 
równoważnych w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, medycyny, farmacji, 
inżynierii lub innej odpowiedniej 
dziedzinie, które to kwalifikacje są 
niezbędne do wypełniania zadań 
określonych w ust. 2 lit. a) i b) niniejszego 
artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Te wymogi stanowiłyby poważną przeszkodę dla małych i średnich przedsiębiorstw licznie 
reprezentowanych w sektorze wyrobów medycznych.

Poprawka 344
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci dysponują w ramach swojej 
organizacji przynajmniej jedną 
wykwalifikowaną osobą posiadającą 
wiedzę specjalistyczną w dziedzinie 
wyrobów medycznych. Fakt posiadania 
wiedzy specjalistycznej wykazany jest 
poprzez jedną z następujących 
kwalifikacji:

Producenci dysponują w ramach swojej 
organizacji przynajmniej jedną 
wykwalifikowaną osobą posiadającą 
niezbędne kompetencje w dziedzinie 
wyrobów medycznych. Fakt posiadania 
niezbędnych kompetencji wykazany jest 
poprzez jedną z następujących 
kwalifikacji:

Or. de

Poprawka 345
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dyplom, certyfikat lub inny dowód skreślona
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posiadania formalnych kwalifikacji 
przyznany w wyniku ukończenia studiów 
uniwersyteckich lub im równoważnych w 
dziedzinie nauk przyrodniczych, 
medycyny, farmacji, inżynierii lub innej 
odpowiedniej dziedzinie, a także 
przynajmniej dwa lata doświadczenia 
zawodowego w zakresie kwestii 
regulacyjnych lub systemów zarządzania 
jakością odnoszących się do wyrobów 
medycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Te wymogi stanowiłyby poważną przeszkodę dla małych i średnich przedsiębiorstw licznie 
reprezentowanych w sektorze wyrobów medycznych.

Poprawka 346
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dyplom, certyfikat lub inny dowód 
posiadania formalnych kwalifikacji 
przyznany w wyniku ukończenia studiów
uniwersyteckich lub im równoważnych w 
dziedzinie nauk przyrodniczych, 
medycyny, farmacji, inżynierii lub innej 
odpowiedniej dziedzinie, a także 
przynajmniej dwa lata doświadczenia 
zawodowego w zakresie kwestii 
regulacyjnych lub systemów zarządzania 
jakością odnoszących się do wyrobów 
medycznych;

skreślona

Or. de

Poprawka 347
Anna Rosbach
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dyplom, certyfikat lub inny dowód 
posiadania formalnych kwalifikacji 
przyznany w wyniku ukończenia studiów 
uniwersyteckich lub im równoważnych w 
dziedzinie nauk przyrodniczych, 
medycyny, farmacji, inżynierii lub innej 
odpowiedniej dziedzinie, a także 
przynajmniej dwa lata doświadczenia 
zawodowego w zakresie kwestii 
regulacyjnych lub systemów zarządzania 
jakością odnoszących się do wyrobów 
medycznych;

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 348
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dyplom, certyfikat lub inny dowód 
posiadania formalnych kwalifikacji 
przyznany w wyniku ukończenia studiów 
uniwersyteckich lub im równoważnych w 
dziedzinie nauk przyrodniczych, 
medycyny, farmacji, inżynierii lub innej 
odpowiedniej dziedzinie, a także 
przynajmniej dwa lata doświadczenia 
zawodowego w zakresie kwestii 
regulacyjnych lub systemów zarządzania 
jakością odnoszących się do wyrobów 

(a) świadectwo potwierdzające uzyskanie 
wyższego wykształcenia technicznego lub 
w zakresie nauk ścisłych lub medycyny 
lub
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medycznych;

Or. de

Poprawka 349
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dyplom, certyfikat lub inny dowód 
posiadania formalnych kwalifikacji 
przyznany w wyniku ukończenia studiów 
uniwersyteckich lub im równoważnych w 
dziedzinie nauk przyrodniczych, 
medycyny, farmacji, inżynierii lub innej 
odpowiedniej dziedzinie, a także 
przynajmniej dwa lata doświadczenia 
zawodowego w zakresie kwestii 
regulacyjnych lub systemów zarządzania 
jakością odnoszących się do wyrobów 
medycznych;

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 350
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) pięć lat doświadczenia zawodowego w 
zakresie kwestii regulacyjnych lub 
systemów zarządzania jakością 

skreślona



AM\936125PL.doc 39/88 PE510.765v01-00

PL

odnoszących się do wyrobów medycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Te wymogi stanowiłyby poważną przeszkodę dla małych i średnich przedsiębiorstw licznie 
reprezentowanych w sektorze wyrobów medycznych.

Poprawka 351
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 352
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 353
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) wykształcenie dające uprawnienia do 
wykonywania zadań określonych w ust. 2 
lub przynajmniej dwuletnie doświadczenie 
zawodowe. Fakt posiadania kompetencji 
wykazuje się na żądanie właściwego 
organu.

Or. de

Poprawka 354
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 355
Pat the Cope Gallagher

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) uznany tytuł zawodowy uzyskany w 
wyniku pozytywnej oceny kompetencji 
koniecznych do wykonywania zawodu 
inżyniera w dziedzinie wyrobów 
medycznych lub produkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie zarejestrowanego tytułu zawodowego daje większe gwarancje, że 
wykwalifikowana osoba będzie posiadała odpowiednie kompetencje fachowe wymagane 
przepisami. Jednym z przykładów takiej rejestracji zawodowej mogłoby być spełnienie przez 
wykwalifikowana osobę wymogów niezbędnych do uzyskania tytułu Eur Ing – powszechnie 
uznawanego na terytorium Unii Europejskiej świadectwa zarejestrowanych inżynierskich 
kwalifikacji zawodowych.

Poprawka 356
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) zatwierdzony przez właściwe organy 
krajowe uzgodniony zbiór umiejętności i 
kompetencji istotnych dla dziedziny 
produktu, w jakiej pracuje 
wykwalifikowana osoba.

Or. en

Poprawka 357
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów krajowych 
dotyczących kwalifikacji zawodowych, 
producenci wyrobów wykonanych na 
zamówienie mogą wykazać swoją wiedzę 
specjalistyczną, o której mowa w akapicie 
pierwszym, poprzez posiadanie 
przynajmniej dwóch lat doświadczenia 
zawodowego w zakresie odpowiedniej 
dziedziny produkcji.

Nie naruszając przepisów krajowych 
dotyczących kwalifikacji zawodowych, 
producenci wyrobów wykonanych na 
zamówienie mogą wykazać swoją wiedzę 
specjalistyczną, o której mowa w akapicie 
pierwszym, poprzez posiadanie 
przynajmniej dwóch lat doświadczenia 
zawodowego w zakresie odpowiedniej 
dziedziny produkcji. Za dowód na 
posiadanie takiego doświadczenia 
zawodowego uznaje się w szczególności 
dyplom uzyskania kwalifikacji do 
wykonywania zawodu uprawniający do 
prowadzenia działalności lub szkolenia 
praktykantów.

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do wymogów w zakresie kwalifikacji dotyczacych osób odpowiedzialnych za 
zgodność z wymogami regulacyjnymi należy sprecyzować, że osoby, które uzyskały tytuł 
mistrzowski w jednym z rzemiosł związanych ze służbą zdrowia, są nadal bez jakichkolwiek 
dodatkowych wymogów uprawnione do założenia lub prowadzenia działalności jako 
producenci wyrobów wykonywanych za zamówienie.

Poprawka 358
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów krajowych 
dotyczących kwalifikacji zawodowych, 
producenci wyrobów wykonanych na 
zamówienie mogą wykazać swoją wiedzę 
specjalistyczną, o której mowa w akapicie
pierwszym, poprzez posiadanie 
przynajmniej dwóch lat doświadczenia 
zawodowego w zakresie odpowiedniej 
dziedziny produkcji.

Nie naruszając przepisów krajowych 
dotyczących kwalifikacji zawodowych, 
producenci wyrobów wykonanych na 
zamówienie mogą wykazać swoje 
wymagane kompetencje, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, poprzez posiadanie 
przynajmniej dwóch lat doświadczenia 
zawodowego w zakresie odpowiedniej 
dziedziny produkcji.
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Or. de

Poprawka 359
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszego ustępu nie stosuje się do 
producentów wyrobów wykonanych na 
zamówienie będących 
mikroprzedsiębiorstwami, jak określono w 
zaleceniu Komisji 2003/361/WE.

Niniejszego ustępu nie stosuje się do 
producentów wyrobów wykonanych na 
zamówienie będących zarejestrowanymi 
aptekami lub mikroprzedsiębiorstwami
zdefiniowanymi w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE.

Or. en

Poprawka 360
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszego ustępu nie stosuje się do 
producentów wyrobów wykonanych na 
zamówienie będących 
mikroprzedsiębiorstwami, jak określono w 
zaleceniu Komisji 2003/361/WE.

Niniejszego ustępu nie stosuje się do 
producentów wyrobów wykonanych na 
zamówienie będących zarejestrowanymi 
aptekami lub mikroprzedsiębiorstwami
zdefiniowanymi w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Apteki wytwarzają niektóre wykonywane na zamówienie wyroby medyczne takie jak kremy, 
pudry i plastry. W trakcie studiów farmaceuci przechodzą obszerne szkolenie dotyczące 
preparatów farmaceutycznych, po czym wykorzystują tę wiedzę podczas obowiązkowego 
stażu. Dwa lata doświadczenia to zbyt daleko idący wymóg, który może ograniczyć zdolność 
aptek do prowadzenia tego rodzaju, jakże istotnej, działalności.
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Poprawka 361
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wspomniana wykwalifikowana osoba
jest odpowiedzialna przynajmniej za 
zapewnienie:

2. Wspomniana osoba odpowiedzialna za 
zgodność odpowiada przynajmniej za 
zapewnienie:

Or. en

Uzasadnienie

Te zadania może wypełniać jednocześnie kilka osób odpowiedzialnych za zgodność z 
wymogami regulacyjnymi, produkcyjnymi lub z wymogami w zakresie zapewnienia jakości.

Poprawka 362
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) sporządzenia i aktualizacji 
dokumentacji technicznej i deklaracji 
zgodności;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności należą do 
ogólnych obowiązków producenta.

Poprawka 363
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) sporządzenia i aktualizacji 
dokumentacji technicznej i deklaracji 
zgodności;

(b) spełnienia obowiązków dotyczących 
raportowania zgodnie z art. 61 do 66;

Or. de

Poprawka 364
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) spełnienia obowiązków dotyczących 
raportowania zgodnie z art. 61 do 66;

(c) spełnienia obowiązków dotyczących 
raportowania zgodnie z art. 59 i art. 61 do 
66;

Or. en

Uzasadnienie

Takie brzmienie uwzględnia obowiązki zgłaszania ciężkich zdarzeń niepożądanych.

Poprawka 365
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wydania, w przypadku badanych 
wyrobów, oświadczenia, o którym mowa w 
załączniku XIV rozdział II pkt 4.1.

skreślona

Or. de
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Poprawka 366
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wydania, w przypadku badanych 
wyrobów, oświadczenia, o którym mowa w
załączniku XIV rozdział II pkt 4.1.

(d) Gdy więcej niż jedna osoba 
odpowiedzialna za zgodność odpowiada za 
kwestie, o których mowa w lit. a) 
niniejszego ustępu, odpowiednie zadania 
są przedstawione na piśmie.

Or. en

Uzasadnienie

Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności należą do 
ogólnych obowiązków producenta.

Poprawka 367
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wydania, w przypadku badanych 
wyrobów, oświadczenia, o którym mowa w 
załączniku XIV rozdział II pkt 4.1.

(d) wydania, w przypadku badanych 
wyrobów, oświadczenia, o którym mowa w 
załączniku XIV rozdział II pkt 4.1, oraz 
wywiązania się z obowiązków zgłaszania 
ciężkich zdarzeń niepożądanych.

Or. en

Poprawka 368
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli odpowiedzialność rozkłada się na 
kilka osób posiadających kwalifikacje, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, należy 
ich funkcje określić na piśmie.

Or. de

Poprawka 369
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wykwalifikowana osoba nie ponosi w 
ramach organizacji producenta żadnych 
ujemnych konsekwencji w związku z 
należytym wypełnianiem swoich 
obowiązków.

3. Osoba odpowiedzialna za zgodność nie 
ponosi w ramach organizacji producenta 
żadnych ujemnych konsekwencji w 
związku z należytym wypełnianiem swoich 
obowiązków.

Or. en

Uzasadnienie

Te zadania może wypełniać jednocześnie kilka osób odpowiedzialnych za zgodność z 
wymogami regulacyjnymi, produkcyjnymi lub z wymogami w zakresie zapewnienia jakości.

Poprawka 370
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Upoważnieni przedstawiciele dysponują 
w ramach swojej organizacji przynajmniej 
jedną wykwalifikowaną osobą posiadającą
wiedzę specjalistyczną w zakresie unijnych 
wymogów regulacyjnych dotyczących 

4. Upoważnieni przedstawiciele dysponują 
w ramach swojej organizacji przynajmniej 
jedną osobą odpowiedzialną za zgodność, 
która posiada wiedzę fachową w zakresie 
unijnych wymogów regulacyjnych 
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wyrobów medycznych. Fakt posiadania 
wiedzy specjalistycznej wykazany jest
poprzez jedną z następujących
kwalifikacji:

dotyczących wyrobów medycznych. Fakt 
posiadania wiedzy fachowej jest
potwierdzony dyplomem, certyfikatem lub 
innym dowodem posiadania formalnych
kwalifikacji przyznanym w wyniku 
ukończenia studiów uniwersyteckich lub 
im równoważnych w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, medycyny, farmacji, 
inżynierii lub innej odpowiedniej 
dziedzinie, które to kwalifikacje są 
niezbędne do wypełniania zadań 
określonych w ust. 2 lit. a) i b) niniejszego 
artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Te zadania może wypełniać jednocześnie kilka osób odpowiedzialnych za zgodność z 
wymogami regulacyjnymi, produkcyjnymi lub z wymogami w zakresie zapewnienia jakości.

Poprawka 371
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dyplom, certyfikat lub inny dowód 
posiadania formalnych kwalifikacji 
przyznany w wyniku ukończenia studiów 
uniwersyteckich lub im równoważnych w 
dziedzinie prawa, nauk przyrodniczych, 
medycyny, farmacji, inżynierii lub innej 
odpowiedniej dziedzinie, a także 
przynajmniej dwa lata doświadczenia 
zawodowego w zakresie kwestii 
regulacyjnych lub systemów zarządzania 
jakością odnoszących się do wyrobów 
medycznych;

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Te zadania może wypełniać jednocześnie kilka osób odpowiedzialnych za zgodność z 
wymogami regulacyjnymi, produkcyjnymi lub z wymogami w zakresie zapewnienia jakości.

Poprawka 372
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dyplom, certyfikat lub inny dowód 
posiadania formalnych kwalifikacji 
przyznany w wyniku ukończenia studiów 
uniwersyteckich lub im równoważnych w 
dziedzinie prawa, nauk przyrodniczych, 
medycyny, farmacji, inżynierii lub innej 
odpowiedniej dziedzinie, a także 
przynajmniej dwa lata doświadczenia 
zawodowego w zakresie kwestii 
regulacyjnych lub systemów zarządzania 
jakością odnoszących się do wyrobów 
medycznych;

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

Or. en

Poprawka 373
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Te zadania może wypełniać jednocześnie kilka osób odpowiedzialnych za zgodność z 
wymogami regulacyjnymi, produkcyjnymi lub z wymogami w zakresie zapewnienia jakości.

Poprawka 374
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 375
Pat the Cope Gallagher

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) uznany tytuł zawodowy uzyskany w 
wyniku pozytywnej oceny kompetencji 
koniecznych do wykonywania zawodu 
inżyniera w dziedzinie wyrobów 
medycznych lub produkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie zarejestrowanego tytułu zawodowego daje większe gwarancje, że 
wykwalifikowana osoba będzie posiadała odpowiednie kompetencje fachowe wymagane 
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przepisami. Jednym z przykładów takiej rejestracji zawodowej mogłoby być spełnienie przez 
wykwalifikowana osobę wymogów niezbędnych do uzyskania tytułu Eur Ing – powszechnie 
uznawanego na terytorium Unii Europejskiej świadectwa zarejestrowanych inżynierskich 
kwalifikacji zawodowych.

Poprawka 376
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zmieniają wyrób już wprowadzony do 
obrotu lub używania w sposób mogący 
wpłynąć na zgodność z odpowiednimi 
wymogami.

(c) zmieniają wyrób już wprowadzony do 
obrotu lub używania w sposób mogący 
wpłynąć na zgodność z odpowiednimi 
wymogami, włącznie z ponownym 
użyciem wyrobu wykraczającym poza 
specyfikacje zawarte w instrukcji 
używania sporządzonej przez producenta.

Or. en

Poprawka 377
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapitu pierwszego nie stosuje się do 
osoby, której nie uważa się za producenta, 
jak określono w art. 2 ust. 1 pkt 19, a która 
montuje lub dostosowuje wyrób już 
wprowadzony do obrotu w celu jego 
przewidzianego zastosowania przez 
indywidualnego pacjenta.

Dystrybutor, importer lub inna osoba 
fizyczna lub prawna w przypadku, o 
którym mowa w ust. 1 lit. a) przejmują 
obowiązki spoczywające na producencie 
tylko wtedy, gdy dany wyrób został 
wyprodukowany w państwie trzecim poza 
Unią Europejską. W przypadku 
produktów wyprodukowanych na 
terytorium UE wystarczy dokument 
producenta potwierdzający zgodność z 
postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia.
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Akapitu pierwszego nie stosuje się do 
osoby, której nie uważa się za producenta, 
jak określono w art. 2 ust. 1 pkt 19, a która 
montuje lub dostosowuje wyrób już 
wprowadzony do obrotu w celu jego 
przewidzianego zastosowania przez 
indywidualnego pacjenta.

Or. de

Uzasadnienie

Art. 14 ust. 1 lit. a) dotyczy firm prowadządzych działalność pod własną marką, które kupują 
od producentów aparaty słuchowe lub okulary i udostępniają je następnie na rynku pod 
własną nazwą. Zgodnie z projektem rozporządzenia Komisji firmy te powinny mieć te same 
zobowiązania co faktyczni producenci. W przypadku wyrobów pochodzących z UE byłoby to 
niewspółmierne, ponieważ tu odpowiada już za nie w wystarczającym zakresie producent.

Poprawka 378
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapitu pierwszego nie stosuje się do 
osoby, której nie uważa się za producenta, 
jak określono w art. 2 ust. 1 pkt 19, a która 
montuje lub dostosowuje wyrób już 
wprowadzony do obrotu w celu jego 
przewidzianego zastosowania przez 
indywidualnego pacjenta.

Akapitu pierwszego nie stosuje się do 
osoby, której nie uważa się za producenta, 
jak określono w art. 2 ust. 1 pkt 19, a która 
montuje lub dostosowuje wyrób już 
wprowadzony do obrotu w celu jego 
przewidzianego zastosowania przez 
indywidualnego pacjenta.

Or. en

Poprawka 379
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed udostępnieniem wyrobu, który 
oznakowano na nowo lub przepakowano, 
dystrybutor lub importer, o których mowa 
w ust. 3, powiadamiają producenta i 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym zamierzają udostępnić wyrób, 
oraz udostępniają im, na żądanie, próbkę 
lub model graficzny wyrobu 
oznakowanego na nowo lub 
przepakowanego, w tym wszelkie 
przetłumaczone etykiety i instrukcje 
używania. Przedkładają oni właściwemu 
organowi certyfikat wydany przez 
jednostkę notyfikowaną, o której mowa w 
art. 29, wyznaczoną do typu wyrobów, 
które poddano działaniom, o których mowa 
w ust. 2 lit. a) i b), poświadczający 
zgodność systemu zarządzania jakością z 
wymogami określonymi w ust. 3.

4. Na co najmniej 28 dni kalendarzowych 
przed udostępnieniem wyrobu, który 
oznakowano na nowo lub przepakowano, 
dystrybutor lub importer, o których mowa 
w ust. 3, powiadamiają producenta i 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym zamierzają udostępnić wyrób, 
oraz udostępniają im, na żądanie, próbkę 
wyrobu oznakowanego na nowo lub 
przepakowanego, w tym wszelkie 
przetłumaczone etykiety i instrukcje 
używania. W tym samym terminie 28 dni 
kalendarzowych przedkładają oni 
właściwemu organowi certyfikat wydany 
przez jednostkę notyfikowaną, o której 
mowa w art. 29, wyznaczoną do typu 
wyrobów, które poddano działaniom, o 
których mowa w ust. 2 lit. a) i b), 
poświadczający zgodność systemu 
zarządzania jakością z wymogami 
określonymi w ust. 3.

Or. cs

Poprawka 380
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślony

Or. fr

Poprawka 381
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyroby jednorazowego użytku i ich 
regeneracja

Wyroby przeznaczone do jednorazowego 
użytku i ich regeneracja

Or. en

Poprawka 382
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje wyrób jednorazowego użytku 
regeneracji celem uzdatnienia go do 
dalszego używania na terytorium Unii, jest 
uważana za producenta wyrobu poddanego 
regeneracji i przyjmuje obowiązki 
spoczywające na producencie określone w 
niniejszym rozporządzeniu.

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje wyrób jednorazowego użytku 
regeneracji celem uzdatnienia go do 
dalszego używania na terytorium Unii, 
jeżeli wyrób ten nie znajduje się na liście 
wyrobów nienadających się do 
regeneracji, jest uważana za producenta 
wyrobu poddanego regeneracji i przyjmuje 
obowiązki spoczywające na producencie 
określone w niniejszym rozporządzeniu.

Or. cs

Poprawka 383
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje wyrób jednorazowego użytku 
regeneracji celem uzdatnienia go do 
dalszego używania na terytorium Unii, jest 
uważana za producenta wyrobu poddanego 
regeneracji i przyjmuje obowiązki 
spoczywające na producencie określone w 

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje wyrób przeznaczony do
jednorazowego użytku regeneracji celem 
uzdatnienia go do dalszego używania na 
terytorium Unii, jest uważana za 
producenta wyrobu poddanego regeneracji 
i przyjmuje obowiązki spoczywające na 
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niniejszym rozporządzeniu. producencie określone w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 384
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje wyrób jednorazowego użytku 
regeneracji celem uzdatnienia go do 
dalszego używania na terytorium Unii, jest 
uważana za producenta wyrobu poddanego 
regeneracji i przyjmuje obowiązki 
spoczywające na producencie określone w 
niniejszym rozporządzeniu.

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje wyrób jednorazowego użytku 
regeneracji celem uzdatnienia go do 
dalszego używania na terytorium Unii, jest 
uważana za producenta wyrobu poddanego 
regeneracji i przyjmuje obowiązki 
spoczywające na producencie określone w 
niniejszym rozporządzeniu.

Szpitale, które poddają wyroby 
jednorazowego użytku regeneracji na 
miejscu, nie są uznawane za producentów.
Muszą one jednak wykazać, że posiadają 
kompetencje techniczne niezbędne do 
prowadzania regeneracji na miejscu i 
muszą posiadać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej na wypadek 
wystąpienia problemów związanych z 
regeneracją.

Or. de

Poprawka 385
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje wyrób jednorazowego użytku 

1. Osoba fizyczna lub prawna – w tym 
instytucje zdrowia publicznego określone 
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regeneracji celem uzdatnienia go do 
dalszego używania na terytorium Unii, jest 
uważana za producenta wyrobu poddanego 
regeneracji i przyjmuje obowiązki 
spoczywające na producencie określone w 
niniejszym rozporządzeniu.

w art. 4 ust. 4 – która poddaje wyrób 
jednorazowego użytku regeneracji celem 
uzdatnienia go do dalszego używania na 
terytorium Unii, jest uważana za 
producenta wyrobu poddanego regeneracji 
i przyjmuje obowiązki spoczywające na 
producencie określone w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba zapewnić bezpieczeństwo pacjenta niezależnie od tego, kto poddaje regeneracji wyrób 
jednorazowego użytku. Musi być zatem jasne, że wszystkie podmioty prowadzące regenerację, 
w tym szpitale i inne instytucje zdrowia publicznego, powinny spełniać takie same wymogi 
dotyczące bezpieczeństwa i działania jak te dotyczące oryginalnych wyrobów.

Poprawka 386
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje wyrób jednorazowego użytku 
regeneracji celem uzdatnienia go do 
dalszego używania na terytorium Unii, jest 
uważana za producenta wyrobu poddanego 
regeneracji i przyjmuje obowiązki 
spoczywające na producencie określone w 
niniejszym rozporządzeniu.

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje wyrób jednorazowego użytku 
regeneracji celem uzdatnienia go do 
dalszego używania na terytorium Unii, jest 
uważana za producenta wyrobu poddanego 
regeneracji i przyjmuje obowiązki 
spoczywające na producencie określone w 
niniejszym rozporządzeniu. Wymóg ten 
dotyczy również szpitali oraz innych 
instytucji zdrowia publicznego 
określonych w art. 2 ust. 1 pkt 24.

Or. da

Poprawka 387
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje wyrób jednorazowego użytku
regeneracji celem uzdatnienia go do 
dalszego używania na terytorium Unii, jest 
uważana za producenta wyrobu 
poddanego regeneracji i przyjmuje 
obowiązki spoczywające na producencie 
określone w niniejszym rozporządzeniu.

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje wyrób jednorazowego użytku 
regeneracji celem uzdatnienia go do 
dalszego używania na terytorium Unii,
przestrzega wytycznych, które Komisja 
wydaje w drodze aktów wykonawczych, 
aby regeneracja spełniała wymogi 
bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Regeneracja powinna podlegać wymogom bezpieczeństwa, lecz wymogi te powinny zostać 
określone w drodze aktów wykonawczych.

Poprawka 388
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Regeneracji mogą podlegać jedynie 
wyroby jednorazowego użytku 
wprowadzone do obrotu w Unii zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem lub, przed 
[date of application of this Regulation], 
zgodnie z dyrektywą 90/385/EWG lub 
dyrektywą 93/42/EWG.

2. Regeneracji mogą podlegać jedynie 
wyroby jednorazowego użytku 
wprowadzone do obrotu w Unii zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem lub, przed 
[date of application of this Regulation], 
zgodnie z dyrektywą 90/385/EWG lub 
dyrektywą 93/42/EWG, i wyłącznie pod 
warunkiem że jest to dozwolone na mocy 
przepisów krajowych, a podmiot 
prowadzący regenerację może dowieść, że 
nie zagraża ona bezpieczeństwu 
pacjentów.

Or. en

Poprawka 389
Nora Berra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Regeneracji mogą podlegać jedynie 
wyroby jednorazowego użytku 
wprowadzone do obrotu w Unii zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem lub, przed 
[date of application of this Regulation], 
zgodnie z dyrektywą 90/385/EWG lub 
dyrektywą 93/42/EWG.

2. Regeneracji mogą podlegać jedynie 
wyroby przeznaczone do jednorazowego 
użytku wprowadzone do obrotu w Unii 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub, 
przed [date of application of this 
Regulation], zgodnie z dyrektywą 
90/385/EWG lub dyrektywą 93/42/EWG.

Or. en

Poprawka 390
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja Europejska, w drodze aktów 
wykonawczych, ustanawia wytyczne 
dotyczące regeneracji wyrobów 
medycznych określające możliwe do 
standaryzacji, odtwarzalne i skuteczne 
procedury oczyszczania, dezynfekcji i 
sterylizacji na podstawie oceny ryzyka 
związanego z danym wyrobem medycznym 
oraz wymogi w odniesieniu do systemów 
higieny, profilaktyki zakażeń, zarządzania 
jakością i dokumentowania obowiązujące 
osoby fizyczne lub prawne dokonujące 
regeneracji wyrobów medycznych. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 88 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Regeneracja wyrobów medycznych na europejskim rynku wewnętrznym powinna odbywać się 
zgodnie ze wspólnymi wytycznymi, aby zapewnić jednolity poziom ochrony.  Istniejące już 
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dokumenty krajowe mogą posłużyć jako podstawa do opracownia takich wytycznych.

Poprawka 391
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku wyrobów jednorazowego 
użytku do użytku krytycznego można 
przeprowadzać jedynie regenerację 
uznawaną za bezpieczną zgodnie z 
najnowszymi dowodami naukowymi.

3. Regeneracja wyrobów jednorazowego 
użytku do implantacji oraz chirurgicznych 
wyrobów inwazyjnych jednorazowego
użytku jest zabroniona.

Or. fr

Poprawka 392
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku wyrobów jednorazowego 
użytku do użytku krytycznego można 
przeprowadzać jedynie regenerację 
uznawaną za bezpieczną zgodnie z 
najnowszymi dowodami naukowymi.

3. W przypadku wyrobów jednorazowego 
użytku do użytku krytycznego można 
przeprowadzać jedynie regenerację 
uznawaną za bezpieczną zgodnie z 
najnowszymi dowodami naukowymi, za 
praktyczny przykład w tym zakresie mogą 
posłużyć wymagania higieniczne 
dotyczące regeneracji wyrobów 
medycznych zalecane przez Komisję ds. 
Higieny Szpitalnej i Profilaktyki Zakażeń
(KRINKO) działającej przy Instytucie 
Roberta Kocha (RKI) i niemieckiego 
Federalnego Instytutu Leków i Wyrobów 
Medycznych (BfArM).

Or. de
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Uzasadnienie

Regeneracja wyrobów medycznych jest praktyką stosowaną w sposób racjonalny w wielu 
państwch członkowskich. Musi opierać się na dowodach naukowych i odbywać się w ramach 
odpowiednich przepisów. Wspomniane zalecenia dostarczają takich ram.

Poprawka 393
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku wyrobów jednorazowego 
użytku do użytku krytycznego można 
przeprowadzać jedynie regenerację 
uznawaną za bezpieczną zgodnie z 
najnowszymi dowodami naukowymi.

3. W przypadku wyrobów jednorazowego 
użytku do użytku krytycznego można 
przeprowadzać jedynie regenerację 
uznawaną za bezpieczną zgodnie z 
najnowszymi dowodami naukowymi.
Dowody naukowe muszą również 
uwzględniać przypadki, w których 
sytuacja jest krytyczna z uwagi na powagę 
choroby bedącej przedmiotem leczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Przykładowo pompy insulinowe dla pacjentów z alergiami.

Poprawka 394
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku regeneracji wyrobów 
medycznych jednorazowego użytku osoba 
prawna lub fizyczna, o której mowa w ust. 
1, zapewnia identyfikowalność każdego 
wyrobu poddanego regeneracji, w tym 
podaje jasną informację o tym, ile razy 
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dany wyrób został poddany regeneracji.

Or. en

Poprawka 395
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Osoba prawna lub fizyczna, o której 
mowa w ust. 1, określa maksymalnie ile 
razy można poddać regeneracji dany 
wyrób medyczny jednorazowego użytku i 
dba o to, by wyrób ten nie był poddawany 
regeneracji więcej razy niż wynosi ten 
pułap.

Or. en

Poprawka 396
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, ustanawia i regularnie 
aktualizuje listę kategorii lub grup 
wyrobów jednorazowego użytku do użytku 
krytycznego, które mogą podlegać 
regeneracji zgodnie z ust. 3. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

4. Komisja, w drodze aktów 
delegowanych, ustanawia i regularnie 
aktualizuje listę kategorii i grup wyrobów 
jednorazowego użytku, których nie 
poddaje się regeneracji z powodu realnego 
zagrożenia dla bezpieczeństwa. Takie akty 
delegowane przyjmuje się zgodnie z art. 
89.

Komisja, w drodze aktów delegowanych, 
ustanawia i regularnie aktualizuje listę 
kategorii lub grup wyrobów 
jednorazowego użytku do użytku 
krytycznego, które mogą podlegać 
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regeneracji zgodnie z ust. 3. Takie akty 
delegowane przyjmuje się zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 89.

Or. cs

Poprawka 397
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, w drodze aktów
wykonawczych, ustanawia i regularnie 
aktualizuje listę kategorii lub grup 
wyrobów jednorazowego użytku do użytku 
krytycznego, które mogą podlegać 
regeneracji zgodnie z ust. 3. Takie akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 88 ust. 3.

4. Komisja, w drodze aktów
delegowanych, sporządza i regularnie 
aktualizuje listę kategorii lub grup 
wyrobów przeznaczonych do
jednorazowego użytku do użytku 
krytycznego, które mogą podlegać 
regeneracji zgodnie z ust. 3. Takie akty
delegowane przyjmuje się zgodnie z art.
89.

Or. en

Poprawka 398
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, ustanawia i regularnie
aktualizuje listę kategorii lub grup 
wyrobów jednorazowego użytku do użytku 
krytycznego, które mogą podlegać 
regeneracji zgodnie z ust. 3. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

4. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, ustanawia listę kategorii 
lub grup wyrobów jednorazowego użytku 
do użytku krytycznego, które mogą 
podlegać regeneracji zgodnie z ust. 3. Lista 
ta obejmuje ponadto wymogi w zakresie 
systemów higieny, profilaktyki zakażeń, 
zarządzania jakością i dokumentowania 
obowiązujące osoby fizyczne lub prawne 
dokonujące regeneracji produktów 
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wykorzystywanych do takiego szczególnie 
krytycznego użytku. Wykaz ten jest
regularnie aktualizowany. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Dla zapewnienia bezpiecznej regeneracji wyrobów wykorzystywanych do szczególnie 
krytycznego użytku niezbędne są specjalne wymogi w zakresie kompetencji i wyposażenia 
podmiotów dokonujących regeneracji. Wymogi te powinna określać Komisja, tak aby 
stworzyć jednolity poziom ochrony w całej UE.

Poprawka 399
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres 
producenta pierwotnego wyrobu 
jednorazowego użytku nie widnieją na 
etykiecie, ale wymienia się je w instrukcji 
używania wyrobu poddanego regeneracji.

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres 
producenta pierwotnego wyrobu
przeznaczonego do jednorazowego użytku 
nie widnieją na etykiecie, ale wymienia się 
je w instrukcji używania wyrobu 
poddanego regeneracji.

Or. en

Poprawka 400
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwo członkowskie może utrzymać 
lub wprowadzić przepisy krajowe 
zabraniające na jego terytorium, ze 

skreślony
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względów ochrony zdrowia publicznego 
szczególnych dla tego państwa 
członkowskiego,
(a) regeneracji wyrobów jednorazowego 
użytku i przekazywania wyrobów
jednorazowego użytku do innego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego 
celem ich regeneracji;
(b) udostępniania wyrobów 
jednorazowego użytku poddanych 
regeneracji.
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję i pozostałe państwa członkowskie 
o takich przepisach krajowych oraz 
powodach ich wprowadzenia. Komisja 
przechowuje te informacje, udostępniając 
je do wiadomości publicznej.

Or. de

Uzasadnienie

Art. 72 wniosku Komisji przewiduje procedurę w przypadku wyrobów zgodnych z 
odpowiednimi wymogami stanowiących zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.
Z perspektywy rynku wewnętrznego procedura ta powinna mieć zastosowanie również w 
odniesieniu do wyrobów regenerowanych.

Poprawka 401
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W razie użycia wyrobu jednorazowego 
użytku poddanego regeneracji zawsze 
informuje się o tym pacjenta.

Or. en

Poprawka 402
Antonyia Parvanova
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja w drodze aktów 
wykonawczych i we współpracy z 
międzynarodowym forum organów 
regulacyjnych ds. wyrobów medycznych i 
międzynarodowymi organami 
normalizacyjnymi ustanawia 
jednoznaczny zestaw surowych norm 
jakości i bezpieczeństwa dotyczących 
regeneracji wyrobów jednorazowego 
użytku włącznie z konkretnymi wymogami 
wobec producentow wyrobów 
poddawanych regeneracji.

Or. en

Poprawka 403
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) regeneracji wyrobów jednorazowego 
użytku i przekazywania wyrobów 
jednorazowego użytku do innego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego 
celem ich regeneracji;

(a) regeneracji wyrobów przeznaczonych 
do jednorazowego użytku i przekazywania 
wyrobów przeznaczonych do
jednorazowego użytku do innego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego 
celem ich regeneracji;

Or. en

Poprawka 404
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) udostępniania wyrobów jednorazowego 
użytku poddanych regeneracji.

(b) udostępniania wyrobów
przeznaczonych do jednorazowego użytku 
poddanych regeneracji.

Or. en

Poprawka 405
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Wyroby jednorazowego użytku a 

regeneracja
Wyrób jednorazowego użytku nie może 
zostać poddany regeneracji w celu jego 
ponownego wykorzystania na rynku 
europejskim.

Or. fr

Poprawka 406
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Karta implantu Informacje dotyczące wyrobów do 
implantacji i karta implantu

Or. en



AM\936125PL.doc 67/88 PE510.765v01-00

PL

Poprawka 407
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Karta implantu Informacje dotyczące wyrobów do 
implantacji

Or. en

Uzasadnienie

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Poprawka 408
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent wyrobu do implantacji 
dostarcza wraz z wyrobem kartę implantu, 
którą udostępnia się temu pacjentowi, 
któremu wszczepiono wyrób.

1. Producent wyrobu do implantacji 
dostarcza wraz z wyrobem kartę implantu, 
którą udostępnia się temu pacjentowi, 
któremu wszczepiono wyrób.

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wypełnień dentystycznych, klamer ani 
szwów.

Or. fr

Poprawka 409
Nora Berra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent wyrobu do implantacji
dostarcza wraz z wyrobem kartę implantu,
którą udostępnia się temu pacjentowi, 
któremu wszczepiono wyrób.

1. Producent wyrobu do implantacji z góry 
udostępnia wymagane w paszporcie
implantu lub w karcie implantu 
informacje pracownikowi służby zdrowia 
lub, w stosownych przypadkach, temu 
pacjentowi, któremu wyrób ma zostać 
wszczepiony.

Or. en

Poprawka 410
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent wyrobu do implantacji 
dostarcza wraz z wyrobem kartę implantu, 
którą udostępnia się temu pacjentowi, 
któremu wszczepiono wyrób.

1. Producent sterylnie zapakowanego
wyrobu do implantacji dostarcza uprzednio
właściwemu pracownikowi służby zdrowia
wraz z wyrobem paszport implantu lub
kartę implantu, który lub którą udostępnia 
się temu pacjentowi, któremu wszczepiono 
wyrób.

Za udostępnienie karty pacentowi i 
przekazanie danych do odpowiedniej bazy 
danych odpowiada implantor.
Następujące implanty są zwolnione z tego 
wymogu: szwy, klamry, śruby, płytki i 
osprzęt do implantów ortopedycznych.
Komisja, w drodze aktów delegowanych, 
regularnie weryfikuje i aktualizuje 
powyższy wykaz zwolnionych implantów.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z art. 88 ust. 3.

Or. de
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Uzasadnienie

Należy zapewnić, aby dane były przekazywane również do bazy danych europejskiej bazy 
danych o wyrobach medycznych.

Poprawka 411
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent wyrobu do implantacji 
dostarcza wraz z wyrobem kartę implantu, 
którą udostępnia się temu pacjentowi, 
któremu wszczepiono wyrób.

1. Producent wyrobu do implantacji 
dostarcza wraz z wyrobem kartę implantu, 
którą udostępnia się wszczepiającemu
wyrób pracownikowi służby zdrowia 
mającemu obowiązek:

Or. en

Poprawka 412
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent wyrobu do implantacji 
dostarcza wraz z wyrobem kartę implantu, 
którą udostępnia się temu pacjentowi, 
któremu wszczepiono wyrób.

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 89 aktów delegowanych 
określających, w przypadku jakich 
wyrobów do implantacji producent
dostarcza wraz z wyrobem kartę implantu,
która może być wydana w formie 
elektronicznej lub innej, zawierającą 
informacje określone w ust. 2 i
udostępnianą temu pacjentowi, któremu 
wszczepiono wyrób.

Or. en
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Uzasadnienie

Konieczne jest określenie, które wyroby do implantacji wymagają takich kart implantu, 
przykładowo w przypadku takich wyrobów do implantacji jak szwy, klipsy chirurgiczne, piny, 
śruby i wypełniacze dentystyczne.

Poprawka 413
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent wyrobu do implantacji 
dostarcza wraz z wyrobem kartę implantu, 
którą udostępnia się temu pacjentowi, 
któremu wszczepiono wyrób.

1. Producent wyrobu do implantacji 
dostarcza wraz z wyrobem kartę implantu, 
którą udostępnia się temu pacjentowi, 
któremu wszczepiono wyrób. Kartę 
implantu udostępnia się również w 
formacie elektronicznym, a państwa 
członkowskie dopilnowują, by szpitale i 
kliniki zachowywały wersję elektroniczną, 
aby można ją było łatwo udostępniać 
pacjentowi na jego żądanie.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego zawartym w rezolucji z dnia 14 czerwca 
2012 r. w sprawie wadliwych silikonowych implantów piersi wyprodukowanych przez 
francuską firmę PIP.

Poprawka 414
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent wyrobu do implantacji 
dostarcza wraz z wyrobem kartę implantu, 
którą udostępnia się temu pacjentowi, 

1. Producent wyrobu do implantacji 
dostarcza wraz z wyrobem informacje, 
które przedstawia się pracownikowi służby 
zdrowia wszczepiającemu wyrób, 
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któremu wszczepiono wyrób. odpowiadającemu za:
– przedstawienie tych informacji 
pacjentowi oraz
– zachowanie tych informacji w 
dokumentacji medycznej pacjenta.

Or. en

Uzasadnienie

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Poprawka 415
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent wyrobu do implantacji 
dostarcza wraz z wyrobem kartę implantu, 
którą udostępnia się temu pacjentowi, 
któremu wszczepiono wyrób.

1. Producent wyrobu do implantacji 
dostarcza wraz z wyrobem kartę implantu, 
którą udostępnia się temu pacjentowi, 
któremu wszczepiono wyrób.

Producent przechowuje i udostępnia 
elektroniczną wersję tych informacji 
pacjentowi na jego żądanie tak długo, jak 
długo pacjent ma wszczepiony wyrób.

Or. en

Poprawka 416
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – tiret pierwsze (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zachowanie wszystkich informacji 
zawartych na karcie w dokumentacji 
medycznej pacjenta.

Or. en

Poprawka 417
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – tiret drugie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przekazanie karty pacjentowi.

Or. en

Poprawka 418
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić krajowe przepisy zawierające 
wymóg, by karta implantu zawierała dane 
dotyczące środków w zakresie opieki 
pooperacyjnej oraz by była opatrzona 
podpisem pacjenta i chirurga 
odpowiedzialnego za daną operację 
chirurgiczną

Or. en

Poprawka 419
Marian Harkin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Karta implantu zawiera następujące 
informacje:

Informacje te obejmują następujące dane:

Or. en

Uzasadnienie

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Poprawka 420
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) informacje o szczególnych cechach 
charakterystycznych wyrobu i o wszelkich 
potencjalnych niekorzystnych skutkach;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego zawartym w rezolucji z dnia 14 czerwca 
2012 r. w sprawie wadliwych silikonowych implantów piersi wyprodukowanych przez 
francuską firmę PIP.

Poprawka 421
Antonyia Parvanova
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) krótki opis cech charakterystycznych 
wyrobu, w tym materiałów użytych do jego 
produkcji;

Or. en

Poprawka 422
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) miejsce na podpisy chirurga i 
pacjenta, tak by karta mogła służyć za 
formularz zgody na operację.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego zawartym w rezolucji z dnia 14 czerwca 
2012 r. w sprawie wadliwych silikonowych implantów piersi wyprodukowanych przez 
francuską firmę PIP.

Poprawka 423
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) potencjalne niekorzystne skutki, które 
mogą wystąpić zgodnie z danymi z 
badania klinicznego i oceny klinicznej.

Or. en
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Poprawka 424
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje te powinny być napisane w 
sposób łatwo zrozumiały dla laika.

Informacje te powinny być napisane w 
sposób łatwo zrozumiały dla laika.
Informacje te dostarcza się pacjentowi 
przed wszczepieniem implantu, w 
momencie wyrażania przez niego zgody na 
operację. Pacjent musi wiedzieć, że 
implanty nie są wszczepiane na stałe i że 
może zaistnieć konieczność ich wymiany 
lub usunięcia; pacjent musi również 
otrzymać informację o jakości implantów i 
o związanym z nimi potencjalnym ryzyku.

Or. en

Uzasadnienie

Tak postanowiono w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wadliwych silikonowych 
implantów piersi wyprodukowanych przez francuską firmę PIP (2012/2621(RSP)).

Poprawka 425
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Deklaracja zgodności UE stwierdza, że 
wykazano spełnienie wymagań 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Podlega ona ciągłej aktualizacji.
Minimalny zakres treści deklaracji 
zgodności UE określa się w załączniku III. 
Jest ona tłumaczona na język urzędowy
Unii lub języki urzędowe Unii wymagane 
przez państwo członkowskie, w którym 

1. Deklaracja zgodności UE stwierdza, że 
wykazano spełnienie wymagań 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Podlega ona ciągłej aktualizacji.
Minimalny zakres treści deklaracji 
zgodności UE określa się w załączniku III. 
Jest ona sporządzana w jednym z języków 
urzędowych Unii akceptowanym przez 
jednostkę notyfikowaną oceniających 
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udostępnia się wyrób. deklarację zgodności zgodnie z art. 42.

Or. cs

Poprawka 426
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Deklaracja zgodności UE stwierdza, że 
wykazano spełnienie wymagań 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Podlega ona ciągłej aktualizacji.
Minimalny zakres treści deklaracji 
zgodności UE określa się w załączniku III. 
Jest ona tłumaczona na język urzędowy
Unii lub języki urzędowe Unii wymagane
przez państwo członkowskie, w którym 
udostępnia się wyrób.

1. Deklaracja zgodności UE stwierdza, że 
wykazano spełnienie wymagań 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Podlega ona ciągłej aktualizacji.
Minimalny zakres treści deklaracji 
zgodności UE określa się w załączniku III. 
Jest ona sporządzana w jednym z języków 
urzędowych Unii wymaganym/(-ych) przez 
państwo członkowskie, w którym 
wprowadza się wyrób na rynek oraz 
dodatkowo w języku angielskim, jeżeli 
wyrób udostępnia się w kolejnych 
państwach członkowskich.

Or. de

Poprawka 427
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Deklaracja zgodności UE stwierdza, że 
wykazano spełnienie wymagań 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Podlega ona ciągłej aktualizacji.
Minimalny zakres treści deklaracji 
zgodności UE określa się w załączniku III.
Jest ona tłumaczona na język urzędowy 
Unii lub języki urzędowe Unii wymagane 

1. Deklaracja zgodności UE stwierdza, że 
wykazano spełnienie wymagań 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Podlega ona ciągłej aktualizacji.
Minimalny zakres treści deklaracji 
zgodności UE określa się w załączniku III. 
Jest ona tłumaczona na język angielski w 
uzupełnieniu wersji w języku państwa 
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przez państwo członkowskie, w którym
udostępnia się wyrób.

członkowskiego (w stosownych 
przypadkach), w którym producent lub 
upoważniony przedstawiciel ma 
zarejestrowane miejsce prowadzenia 
działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Deklaracja zgodności jest adresowana do jednostek notyfikowanych i do organów władz, a 
nie do pacjentów. Konieczność tłumaczenia deklaracji zgodności UE na potrzeby wszystkich 
państw członkowskich UE, w których wyrób jest dostępny, zwiększy koszty dla małych 
przedsiębiorstw.

Poprawka 428
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Deklaracja zgodności UE stwierdza, że 
wykazano spełnienie wymagań 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Podlega ona ciągłej aktualizacji.
Minimalny zakres treści deklaracji 
zgodności UE określa się w załączniku III.
Jest ona tłumaczona na język urzędowy
Unii lub języki urzędowe Unii wymagane 
przez państwo członkowskie, w którym 
udostępnia się wyrób.

1. Deklaracja zgodności UE stwierdza, że 
wykazano spełnienie wymagań 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Podlega ona ciągłej aktualizacji.
Minimalny zakres treści deklaracji 
zgodności UE określa się w załączniku III. 
Jest ona dostępna w jednym z języków 
urzędowych Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Tłumaczenie deklaracji zgodności UE na wiele języków jest uciążliwe i uważane za 
niepotrzebne.

Poprawka 429
Milan Cabrnoch
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89, zmieniających lub 
uzupełniających, w kontekście postępu 
technicznego, minimalny zakres treści 
deklaracji zgodności UE określony w 
załączniku III.

skreślony

Or. cs

Poprawka 430
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89, zmieniających lub 
uzupełniających, w kontekście postępu 
technicznego, minimalny zakres treści 
deklaracji zgodności UE określony w 
załączniku III.

skreślony

Or. de

Poprawka 431
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W stosownych przypadkach pod 
oznakowaniem CE umieszcza się numer 
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 

5. W stosownych przypadkach pod 
oznakowaniem CE umieszcza się numer 
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 
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odpowiedzialnej za procedury oceny 
zgodności określone w art. 42. Numer 
identyfikacyjny podaje się również na 
materiałach promocyjnych zawierających 
wzmiankę o tym, że wyrób spełnia wymogi 
prawne dla oznakowania CE.

odpowiedzialnej za procedury oceny 
zgodności określone w art. 42. Numer 
identyfikacyjny i dane kontaktowe 
właściwej jednostki notyfikowanej podaje 
się również na materiałach promocyjnych 
zawierających wzmiankę o tym, że wyrób 
spełnia wymogi prawne dla oznakowania 
CE.

Or. en

Poprawka 432
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
udostępnia na rynku artykuł przeznaczony 
specjalnie do zastąpienia identycznej lub 
podobnej integralnej części lub 
identycznego lub podobnego integralnego 
elementu wyrobu zepsutego lub zużytego 
w celu utrzymania lub przywrócenia 
funkcjonowania tego wyrobu bez
znaczącej zmiany jego działania lub 
właściwości związanych z 
bezpieczeństwem, dopilnowuje, aby 
artykuł ten nie wpływał niekorzystnie na 
bezpieczeństwo i działanie wyrobu.
Dowody na poparcie powyższego 
przechowuje się do dyspozycji właściwych 
organów państw członkowskich.

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
udostępnia na rynku artykuł przeznaczony 
specjalnie do zastąpienia identycznej lub 
podobnej integralnej części lub 
identycznego lub podobnego integralnego 
elementu wyrobu zepsutego lub zużytego 
w celu utrzymania lub przywrócenia 
funkcjonowania tego wyrobu bez zmiany 
jego działania lub właściwości związanych 
z bezpieczeństwem, dopilnowuje, aby 
artykuł ten nie wpływał niekorzystnie na 
bezpieczeństwo i działanie wyrobu.
Dowody na poparcie powyższego 
przechowuje się do dyspozycji właściwych 
organów państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 433
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
udostępnia na rynku artykuł przeznaczony 
specjalnie do zastąpienia identycznej lub 
podobnej integralnej części lub 
identycznego lub podobnego integralnego 
elementu wyrobu zepsutego lub zużytego 
w celu utrzymania lub przywrócenia 
funkcjonowania tego wyrobu bez 
znaczącej zmiany jego działania lub 
właściwości związanych z 
bezpieczeństwem, dopilnowuje, aby 
artykuł ten nie wpływał niekorzystnie na 
bezpieczeństwo i działanie wyrobu.
Dowody na poparcie powyższego 
przechowuje się do dyspozycji właściwych 
organów państw członkowskich.

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
udostępnia na rynku artykuł przeznaczony 
specjalnie do zastąpienia identycznej lub 
podobnej integralnej części lub 
identycznego lub podobnego integralnego 
elementu wyrobu zepsutego lub zużytego 
w celu utrzymania lub przywrócenia 
funkcjonowania tego wyrobu bez 
znaczącej zmiany jego działania lub 
właściwości związanych z 
bezpieczeństwem, dopilnowuje, aby 
artykuł ten nie wpływał niekorzystnie na 
bezpieczeństwo i działanie wyrobu. W 
przypadku wyrobów złożonych z więcej niż 
jednej części do implantacji dopilnowuje 
się również, by artykuł nie stwarzał 
konieczności zastąpienia całego wyrobu ze 
względu na niekompatybilność z 
działającymi częściami wyrobu. Dowody 
na poparcie powyższego przechowuje się 
do dyspozycji właściwych organów państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 434
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
udostępnia na rynku artykuł przeznaczony 
specjalnie do zastąpienia identycznej lub 
podobnej integralnej części lub 
identycznego lub podobnego integralnego 
elementu wyrobu zepsutego lub zużytego 
w celu utrzymania lub przywrócenia 
funkcjonowania tego wyrobu bez
znaczącej zmiany jego działania lub 
właściwości związanych z 

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
udostępnia na rynku artykuł przeznaczony 
specjalnie do zastąpienia identycznej lub 
podobnej integralnej części lub 
identycznego lub podobnego integralnego 
elementu wyrobu zepsutego lub zużytego 
w celu utrzymania lub przywrócenia 
funkcjonowania tego wyrobu bez zmiany 
jego działania lub właściwości związanych 
z bezpieczeństwem, dopilnowuje, aby 
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bezpieczeństwem, dopilnowuje, aby 
artykuł ten nie wpływał niekorzystnie na 
bezpieczeństwo i działanie wyrobu.
Dowody na poparcie powyższego 
przechowuje się do dyspozycji właściwych 
organów państw członkowskich.

artykuł ten nie wpływał niekorzystnie na 
bezpieczeństwo i działanie wyrobu.
Dowody na poparcie powyższego 
przechowuje się do dyspozycji właściwych 
organów państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 435
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Artykuł, który jest przeznaczony 
specjalnie do zastąpienia części lub 
elementu wyrobu i który znacząco zmienia 
działanie wyrobu lub właściwości 
związane z jego bezpieczeństwem, uznaje 
się za wyrób.

2. Artykuł, który jest przeznaczony 
specjalnie do zastąpienia części lub 
elementu wyrobu i który zmienia działanie 
wyrobu lub właściwości związane z jego 
bezpieczeństwem, uznaje się za wyrób i 
podlega on wymogom określonym w 
niniejszym rozporządzeniu.

Or. de

Poprawka 436
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każda osoba fizyczna lub prawna 
dokonująca regeneracji wyrobu zgodnie z 
zaleceniami producenta wyrobu, musi 
zapewnić, że właściwości lub 
bezpieczeństwo produktu nie ulegną 
pogorszeniu.

Or. de
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Poprawka 437
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Każda osoba fizyczna lub prawna, 
która dokonuje regeneracji wyrobu w 
sytuacji braku zaleceń producenta wyrobu 
odnoszącego się do regeneracji lub 
zignorowania lub naruszenia takich 
zaleceń, jest uznawana za producenta 
danego wyrobu w rozumieniu niniejszego
rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 438
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a
Odpowiedzialność w razie poniesionej 
przez pacjenta szkody spowodowanej 

użytkowaniem wyrobu medycznego klasy 
IIb lub klasy III

Producent prawnie odpowiada za 
poniesione przez pacjenta szkody 
spowodowane użytkowaniem wyrobu 
medycznego klasy IIb lub klasy III, chyba 
że może on udowodnić, iż szkoda została 
spowodowana niewłaściwym 
zastosowaniem, w stosownym przypadku, 
przez pracownika służby zdrowia lub 
pacjenta.

Or. en
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Uzasadnienie

Musi być jasne, kto ponosi odpowiedzialność w przypadku poniesionych przez pacjenta szkód.

Poprawka 439
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do wyrobów innych niż 
wyroby wykonane na zamówienie lub 
badane wyroby i w okresie, o którym 
mowa w art. 8 ust. 4, podmioty 
gospodarcze są w stanie zidentyfikować co 
następuje:

W odniesieniu do wyrobów innych niż 
wyroby wykonane na zamówienie lub 
badane wyroby i w okresie 10 lat podmioty 
gospodarcze są w stanie zidentyfikować,
co następuje:

Or. cs

Poprawka 440
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla wyrobów innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie i badane wyroby 
wprowadza się w Unii system 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów. System 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów umożliwia 
identyfikację i identyfikowalność wyrobów 
i polega na:

1. Dla wszystkich wyrobów począwszy od 
klasy IIa innych niż wyroby wykonane na 
zamówienie i badane wyroby wprowadza 
się w Unii system niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów. System 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów umożliwia 
identyfikację i identyfikowalność wyrobów 
i polega na:

Or. de

Poprawka 441
Marina Yannakoudakis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla wyrobów innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie i badane wyroby 
wprowadza się w Unii system 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów. System 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów umożliwia 
identyfikację i identyfikowalność wyrobów 
i polega na:

1. Dla wyrobów innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie i badane wyroby 
wprowadza się w Unii jednolity system
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów. System 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów umożliwia 
identyfikację i identyfikowalność 
wyrobów, w miarę możliwości jest spójny 
z globalnym podejściem regulacyjnym do 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych dla wyrobów 
medycznych i polega na:

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać słowo „jednolity”, aby zagwarantować przyjęcie jednego i zharmonizowanego 
podejścia do niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych w Europie, a w miarę możliwości na 
całym świecie.

Poprawka 442
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera e – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 443
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 7 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) określających wyroby, kategorie lub 
grupy wyrobów, których identyfikacja 
opiera się na systemie niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów, jak 
określono w ust. 1 do 6, a także 
odpowiednie harmonogramy wdrażania. Ze 
względu na zastosowanie podejścia 
opartego na ocenie ryzyka wdrażanie 
systemu niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobu odbywa się 
etapami, począwszy od wyrobów 
należących do najwyższej kategorii ryzyka;

(a) określających wyroby, kategorie lub 
grupy wyrobów, których identyfikacja 
opiera się na systemie niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów, jak 
określono w ust. 1 do 6, a także 
odpowiednie harmonogramy wdrażania. Ze 
względu na zastosowanie podejścia 
opartego na ocenie ryzyka wdrażanie 
systemu niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobu ogranicza się do
wyrobów należących do najwyższej 
kategorii ryzyka;

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia zbytnich obciążeń administracyjnych i finansowych dla służby zdrowia, gdy 
nie zwiększa to odpowiednio bezpieczeństwa pacjentów, obowiązkowe powinności w ramach 
przyszłego systemu niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych powinny ograniczać się do 
wyrobów wysokiego ryzyka.

Poprawka 444
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 7 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) określających dane, które należy ująć w (b) określających dane, które należy ująć w 
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identyfikatorze produkcji i które, ze 
względu na zastosowanie podejścia 
opartego na ocenie ryzyka, mogą się od 
siebie różnić w zależności od kategorii 
ryzyka wyrobu;

identyfikatorze produkcji;

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia zbytnich obciążeń administracyjnych i finansowych dla służby zdrowia, gdy 
nie zwiększa to odpowiednio bezpieczeństwa pacjentów, obowiązkowe powinności w ramach 
przyszłego systemu niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych powinny ograniczać się do 
wyrobów wysokiego ryzyka.

Poprawka 445
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 8 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e a) zgodność z istniejącymi już na rynku 
systemami identyfikacji wyrobów 
medycznych.

Or. de

Uzasadnienie

Dla zapewnienia sprawnego działania ważne jest, aby systemy identyfikacji były zgodne pod 
względem technicznym.

Poprawka 446
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 8 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 447
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 8 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 448
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 8 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e a) zgodność systemów 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych z postanowieniami 
dotyczącymi bezpieczeństwa 
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ustanowionymi w dyrektywie 2011/62/UE 
zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE 
w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, w zakresie 
zapobiegania wprowadzaniu 
sfałszowanych produktów leczniczych do 
legalnego łańcucha dystrybucji.

Or. fr

Poprawka 449
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 8 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e a) kompatybilność z innymi systemami 
identyfikowalności używanymi przez 
podmioty, których dotyczą wyroby 
medyczne.

Or. fr

Uzasadnienie

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


