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Poprawka 450
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się korzystniejsze, aby do celów rejestracji wskazać jeden obowiązujący język.

Poprawka 451
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed wprowadzeniem do obrotu 
wyrobu innego niż wyrób wykonany na 
zamówienie lub badany wyrób producent 
lub jego upoważniony przedstawiciel 
podają do rzeczonego systemu 
elektronicznego informacje, o których 
mowa w ust. 1.

2. Przed wprowadzeniem do obrotu 
wyrobu innego niż wyrób wykonany na 
zamówienie lub badany wyrób producent 
lub jego upoważniony przedstawiciel 
podają do rzeczonego systemu 
elektronicznego informacje, o których 
mowa w ust. 1.
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Należy zagwarantować, że nie będą 
konieczne żadne dodatkowe rejestracje 
krajowe.

Or. de

Poprawka 452
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Odpowiedni podmiot gospodarczy 
potwierdza dokładność tych danych nie 
później niż w dwa lata po podaniu 
informacji zgodnie z ust. 2 i 3, a następnie 
co dwa lata. W przypadku braku takiego 
potwierdzenia w przeciągu sześciu 
miesięcy od odpowiedniego terminu 
dowolne państwo członkowskie może 
podjąć środki w celu zawieszenia lub 
innego ograniczenia udostępnienia danego 
wyrobu na swoim terytorium do chwili 
spełnienia obowiązku, o którym mowa w 
niniejszym ustępie.

5. Odpowiedni podmiot gospodarczy 
potwierdza dokładność tych danych nie 
później niż pięć lat po podaniu informacji 
zgodnie z ust. 2 i 3, a następnie co pięć lat. 
W przypadku braku takiego potwierdzenia 
w przeciągu sześciu miesięcy od 
odpowiedniego terminu dowolne państwo 
członkowskie może podjąć środki w celu 
zawieszenia lub innego ograniczenia 
udostępnienia danego wyrobu na swoim 
terytorium do chwili spełnienia obowiązku, 
o którym mowa w niniejszym ustępie.

Or. de

Poprawka 453
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa 
i skuteczności klinicznej

Sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa i 
skuteczności klinicznej

Or. es
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Poprawka 454
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa 
i skuteczności klinicznej

Sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa i 
skuteczności klinicznej

Or. en

Poprawka 455
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa 
i skuteczności klinicznej

Sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa i 
skuteczności klinicznej

Or. en

Poprawka 456
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent sporządza podsumowanie 
dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności 
klinicznej w przypadku wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa III i wyrobów 
do implantacji, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby. Podsumowanie to jest
sformułowane w sposób jasny dla 
przewidzianego użytkownika. Projekt 
podsumowania dotyczącego 

1. Producent sporządza podsumowanie 
dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności 
klinicznej w przypadku wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa III i wyrobów 
do implantacji, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby i aktualizuje je, wykorzystując 
wnioski ze sprawozdania z oceny 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu, o którym to 
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bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej 
wchodzi w skład dokumentacji
obowiązkowo przedkładanej jednostce 
notyfikowanej zajmującej się oceną 
zgodności zgodnie z art. 42 i podlega 
zatwierdzeniu przez tę jednostkę.

sprawozdaniu mowa w pkt 3 części B 
załącznika XIII.. Podsumowanie to będzie 
napisane tak, aby jego cel był jasny oraz w 
języku kraju, w którym wyrób medyczny
jest dostępny na rynku. Projekt 
podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej 
wchodzi w skład dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej jednostce 
notyfikowanej zajmującej się oceną 
zgodności zgodnie z art. 42 i podlega 
zatwierdzeniu przez tę jednostkę.

Or. en

Poprawka 457
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent sporządza podsumowanie 
dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności 
klinicznej w przypadku wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa III i wyrobów 
do implantacji, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby. Podsumowanie to jest 
sformułowane w sposób jasny dla 
przewidzianego użytkownika. Projekt 
podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej 
wchodzi w skład dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej jednostce 
notyfikowanej zajmującej się oceną 
zgodności zgodnie z art. 42 i podlega 
zatwierdzeniu przez tę jednostkę.

1. Producent sporządza sprawozdanie w 
sprawie bezpieczeństwa i skuteczności 
klinicznej w przypadku wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa III i wyrobów 
do implantacji, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby, w którym podsumowuje wszystkie 
wyniki prób i badań klinicznych.
Podsumowanie to jest sformułowane w 
sposób jasny dla przewidzianego 
użytkownika. Projekt podsumowania 
dotyczącego bezpieczeństwa i skuteczności 
klinicznej wchodzi w skład dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej jednostce 
notyfikowanej zajmującej się oceną 
zgodności zgodnie z art. 42 i podlega 
zatwierdzeniu przez tę jednostkę.

Or. fr



AM\936127PL.doc 7/94 PE510.766v01-00

PL

Poprawka 458
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent sporządza podsumowanie
dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności 
klinicznej w przypadku wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa III i wyrobów 
do implantacji, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby. Podsumowanie to jest 
sformułowane w sposób jasny dla 
przewidzianego użytkownika. Projekt 
podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej 
wchodzi w skład dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej jednostce 
notyfikowanej zajmującej się oceną 
zgodności zgodnie z art. 42 i podlega 
zatwierdzeniu przez tę jednostkę.

1. Producent sporządza sprawozdanie
dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności 
klinicznej w przypadku wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa III i wyrobów 
do implantacji, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby. Sprawozdanie to zawiera wyniki 
badań klinicznych. Podsumowanie to jest 
sformułowane w sposób jasny dla 
przewidzianego użytkownika. Projekt 
podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i działania wchodzi w 
skład dokumentacji obowiązkowo 
przedkładanej jednostce notyfikowanej 
zajmującej się oceną zgodności zgodnie z 
art. 42 i podlega zatwierdzeniu przez tę 
jednostkę.

Or. de

Uzasadnienie

Należy udostępnić pacjentom i pracownikom służby zdrowia wszystkie dane techniczne i 
kliniczne związane z danym wyrobem medycznym, z wyjątkiem danych objętych prawami 
własności intelektualnej. Lekarze i chirurdzy potrzebują takich informacji, by dokonać 
wyboru wyrobów medycznych, które chcą stosować, na podstawie ich skuteczności i 
bezpieczeństwa.

Poprawka 459
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent sporządza podsumowanie
dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności 

1. Producent sporządza sprawozdanie
dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności 
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klinicznej w przypadku wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa III i wyrobów 
do implantacji, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby. Podsumowanie to jest 
sformułowane w sposób jasny dla 
przewidzianego użytkownika. Projekt 
podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej 
wchodzi w skład dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej jednostce 
notyfikowanej zajmującej się oceną 
zgodności zgodnie z art. 42 i podlega 
zatwierdzeniu przez tę jednostkę.

klinicznej zawierające pełne wyniki badań 
i prób klinicznych w przypadku wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa III i wyrobów 
do implantacji, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby. Sprawozdanie to jest 
sformułowane w sposób jasny dla 
przewidzianego użytkownika i są w nim 
rozróżnione potrzeby informacyjne 
pacjentów i pracowników służby zdrowia.
Projekt podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej 
wchodzi w skład dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej jednostce 
notyfikowanej zajmującej się oceną 
zgodności zgodnie z art. 42 i podlega 
zatwierdzeniu przez tę jednostkę.
Podsumowanie podaje się również do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 460
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent sporządza podsumowanie 
dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności 
klinicznej w przypadku wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa III i wyrobów 
do implantacji, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby. Podsumowanie to jest 
sformułowane w sposób jasny dla 
przewidzianego użytkownika. Projekt 
podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej 
wchodzi w skład dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej jednostce 
notyfikowanej zajmującej się oceną 
zgodności zgodnie z art. 42 i podlega 

1. W przypadku wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa III i wyrobów 
do implantacji, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby, producent sporządza pełne 
sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa i 
skuteczności klinicznej, obejmujące 
wyniki oceny i badań klinicznych. 
Sprawozdanie to jest sformułowane w 
sposób jasny dla przewidzianego 
użytkownika. Projekt podsumowania 
dotyczącego bezpieczeństwa i skuteczności 
klinicznej wchodzi w skład dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej jednostce 
notyfikowanej zajmującej się oceną 
zgodności zgodnie z art. 42 i podlega 
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zatwierdzeniu przez tę jednostkę. zatwierdzeniu przez tę jednostkę.

Or. es

Poprawka 461
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent sporządza podsumowanie
dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności 
klinicznej w przypadku wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa III i wyrobów 
do implantacji, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby. Podsumowanie to jest
sformułowane w sposób jasny dla 
przewidzianego użytkownika. Projekt
podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej 
wchodzi w skład dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej jednostce 
notyfikowanej zajmującej się oceną 
zgodności zgodnie z art. 42 i podlega 
zatwierdzeniu przez tę jednostkę.

1. Producent sporządza sprawozdanie
dotyczące bezpieczeństwa i
zgromadzonych podczas badania 
klinicznego informacji klinicznych w 
przypadku wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa III i wyrobów do implantacji, 
innych niż wyroby wykonane na 
zamówienie lub badane wyroby, a także 
podsumowanie sformułowane w
wyczerpujący i łatwy do zrozumienia
sposób. Projekt sprawozdania dotyczącego 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej 
wchodzi w skład dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej jednostce 
notyfikowanej zajmującej się oceną 
zgodności zgodnie z art. 42 i podlega 
zatwierdzeniu przez tę jednostkę. Zgodnie 
z art. 27 podsumowanie dotyczące 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej 
podaje się do wiadomości publicznej za 
pośrednictwem europejskiej bazy danych.

Or. en

Poprawka 462
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent sporządza podsumowanie 
dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności 
klinicznej w przypadku wyrobów
sklasyfikowanych jako klasa III i 
wyrobów do implantacji, innych niż 
wyroby wykonane na zamówienie lub 
badane wyroby. Podsumowanie to jest 
sformułowane w sposób jasny dla 
przewidzianego użytkownika. Projekt
podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej 
wchodzi w skład dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej jednostce 
notyfikowanej zajmującej się oceną 
zgodności zgodnie z art. 42 i podlega 
zatwierdzeniu przez tę jednostkę.

1. Producent sporządza sprawozdanie oraz
podsumowanie tego sprawozdania
dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności 
klinicznej w przypadku wyrobów
podlegających procedurze wydawania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
innych niż wyroby wykonane na 
zamówienie lub badane wyroby.
Podsumowanie to jest sformułowane w 
sposób jasny dla przewidzianego 
użytkownika. Projekt sprawozdania
dotyczącego bezpieczeństwa i skuteczności 
klinicznej wchodzi w skład dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej, odpowiednio, 
krajowemu organowi lub Agencji, 
zaangażowanym w procedurę wydawania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Poprawka 463
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Pełne sprawozdanie oraz 
podsumowanie są podawane do 
wiadomości publicznej za pośrednictwem 
Eudamed.

Or. en

Poprawka 464
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może, w drodze aktów 
wykonawczych, określić formę i sposób 
prezentacji elementów danych, które są 
objęte podsumowaniem dotyczącym 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej.
Takie akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 88 ust. 2.

2. Komisja może, w drodze aktów 
wykonawczych, określić formę i sposób 
prezentacji elementów danych, które są 
objęte sprawozdaniem i podsumowaniem 
dotyczącym bezpieczeństwa i informacji 
klinicznych. Takie akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 88 ust. 2.

Or. en

Poprawka 465
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Lekarze i pracownicy służby zdrowia 
powinni mieć dostęp do wszystkich 
obszarów bazy Eudamed.

Or. de

Poprawka 466
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Zgłaszane dane są przed ich 
publicznym udostępnieniem sprawdzane i 
oceniane przez Eudamed.

Or. de
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Poprawka 467
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w należyty sposób publicznie 
udostępnić informacje o wyrobach 
wprowadzonych do obrotu, o związanych z 
nimi certyfikatach wydanych przez 
jednostki notyfikowane i o odpowiednich 
podmiotach gospodarczych;

(a) w należyty sposób publicznie 
udostępnić informacje o wyrobach 
wprowadzonych do obrotu, o związanych z 
nimi certyfikatach wydanych przez 
jednostki notyfikowane i o odpowiednich 
podmiotach gospodarczych, jednak w 
przypadku tego wysoce innowacyjnego 
rynku ważne jest dochowanie tajemnic 
handlowych producentów;

Or. de

Poprawka 468
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w należyty sposób publicznie 
udostępnić informacje o wyrobach 
wprowadzonych do obrotu, o związanych z 
nimi certyfikatach wydanych przez 
jednostki notyfikowane i o odpowiednich 
podmiotach gospodarczych;

(a) za pośrednictwem centralnego punktu 
informacyjnego, w którym pacjenci mogą 
pytać o informacje, szukać informacji i 
znajdywać informacje, w należyty sposób 
publicznie udostępnić informacje o 
wyrobach wprowadzonych do obrotu, o 
związanych z nimi certyfikatach wydanych 
przez jednostki notyfikowane i o 
odpowiednich podmiotach gospodarczych;

Komisja powinna opracować wytyczne w 
porozumieniu z zainteresowanymi 
stronami, w tym właściwymi organami 
państw członkowskich, środowiskiem 
badawczym i organizacjami pacjentów i 
konsumentów, a także określić dokładną 
treść i format informacji, które powinny 
zostać opublikowane.
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Or. en

Poprawka 469
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w należyty sposób publicznie 
udostępnić informacje o wyrobach 
wprowadzonych do obrotu, o związanych z 
nimi certyfikatach wydanych przez 
jednostki notyfikowane i o odpowiednich 
podmiotach gospodarczych;

(a) w należyty sposób publicznie 
udostępnić informacje o wyrobach 
wprowadzonych do obrotu oraz o 
wyrobach wycofanych z obrotu, o 
związanych z nimi certyfikatach wydanych 
przez jednostki notyfikowane i o 
odpowiednich podmiotach gospodarczych;

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów oraz w celu uniknięcia 
wszelkich niepotrzebnych obciążeń i kosztów administracyjnych należy śledzić wyroby 
wycofane z obrotu.

Poprawka 470
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) udostępnić publicznie należyte 
informacje o badaniach klinicznych 
wyrobów i umożliwić sponsorom badań 
klinicznych wyrobów, prowadzonych w co 
najmniej dwóch państwach członkowskich, 
spełnienie spoczywających na nich na 
podstawie art. 50 do 60 obowiązków w 
zakresie informacji;

(c) udostępnić publicznie należyte 
informacje o badaniach klinicznych 
wyrobów, zapewnić pracownikom służby 
zdrowia odpowiedni dostęp do wyników 
badań klinicznych i umożliwić sponsorom 
badań klinicznych wyrobów, 
prowadzonych w co najmniej dwóch 
państwach członkowskich, spełnienie 
spoczywających na nich na podstawie art. 
50 do 60 obowiązków w zakresie 
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informacji;

Or. en

Uzasadnienie

Europejska baza danych stanowi główny portal, za którego pośrednictwem można dotrzeć do 
istotnych informacji dotyczących zdrowia publicznego. Informacje dotyczące badań 
klinicznych powinny być dostępne zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla pracowników 
służby zdrowia.

Poprawka 471
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) udostępnić publicznie oraz 
pracownikom służby zdrowia przegląd 
informacji dotyczących obserwacji i 
działań związanych z nadzorem rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Europejska baza danych powinna udostępniać regularny przegląd informacji dotyczących 
obserwacji i działań związanych z nadzorem rynku.

Poprawka 472
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. elektroniczny system rejestracji 
jednostek zależnych i podwykonawstwa, o 
którym mowa w art. 29a.

Or. en
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Poprawka 473
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) elektroniczny system sprawozdań 
dotyczących bezpieczeństwa i danych 
klinicznych oraz podsumowań 
sprawozdań klinicznych, o których mowa 
w art. 26.

Or. en

Poprawka 474
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dane do Eudamed wprowadzają 
państwa członkowskie, jednostki 
notyfikowane, podmioty gospodarcze i
sponsorzy, jak określono w przepisach 
dotyczących systemów elektronicznych, o 
których mowa w ust. 2.

3. Dane do Eudamed wprowadzają
Agencja, państwa członkowskie, jednostki 
notyfikowane, podmioty gospodarcze, 
sponsorzy oraz pracownicy służby zdrowia 
i pacjenci, jak określono w przepisach 
dotyczących systemów elektronicznych, o 
których mowa w ust. 2.

Or. en

Poprawka 475
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszystkie informacje zebrane i 
przetworzone przez Eudamed są dostępne 
państwom członkowskim i Komisji. Do 
informacji tych mają dostęp jednostki 
notyfikowane, podmioty gospodarcze, 
sponsorzy oraz ogół społeczeństwa w 
zakresie określonym w przepisach, o 
których mowa w ust. 2.

4. Wszystkie informacje zebrane i 
przetworzone przez Eudamed są dostępne 
państwom członkowskim i Komisji. Do 
informacji tych mają dostęp jednostki 
notyfikowane, podmioty gospodarcze, 
sponsorzy, pracownicy służby zdrowia
oraz ogół społeczeństwa w zakresie 
określonym w przepisach, o których mowa 
w ust. 2.

Or. fr

Poprawka 476
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszystkie informacje zebrane i 
przetworzone przez Eudamed są dostępne 
państwom członkowskim i Komisji. Do 
informacji tych mają dostęp jednostki 
notyfikowane, podmioty gospodarcze, 
sponsorzy oraz ogół społeczeństwa w 
zakresie określonym w przepisach, o 
których mowa w ust. 2.

4. Wszystkie informacje zebrane i 
przetworzone przez Eudamed są dostępne 
państwom członkowskim i Komisji. Do 
informacji tych mają dostęp jednostki 
notyfikowane, podmioty gospodarcze, 
sponsorzy, pracownicy służby zdrowia
oraz ogół społeczeństwa w zakresie 
określonym w przepisach, o których mowa 
w ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Pracownicy służby zdrowia muszą mieć dostęp do wszystkich danych dotyczących zastosowań 
medycznych, aby zdecydować, które wyroby będą stosować na podstawie ich skuteczności i 
bezpieczeństwa. Ponadto muszą być poinformowani o możliwych skutkach ubocznych i 
wycofaniach z rynku.

Poprawka 477
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszystkie informacje zebrane i 
przetworzone przez Eudamed są dostępne 
państwom członkowskim i Komisji. Do 
informacji tych mają dostęp jednostki 
notyfikowane, podmioty gospodarcze, 
sponsorzy oraz ogół społeczeństwa w 
zakresie określonym w przepisach, o 
których mowa w ust. 2.

4. Wszystkie informacje zebrane i 
przetworzone przez Eudamed są dostępne 
państwom członkowskim i Komisji. Do 
informacji tych mają dostęp jednostki 
notyfikowane, podmioty gospodarcze, 
pracownicy służby zdrowia, sponsorzy 
oraz ogół społeczeństwa w zakresie 
określonym w przepisach, o których mowa 
w ust. 2.

Or. en

Poprawka 478
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszystkie informacje zebrane i 
przetworzone przez Eudamed są dostępne 
państwom członkowskim i Komisji. Do 
informacji tych mają dostęp jednostki 
notyfikowane, podmioty gospodarcze, 
sponsorzy oraz ogół społeczeństwa w 
zakresie określonym w przepisach, o 
których mowa w ust. 2.

4. Wszystkie informacje zebrane i 
przetworzone przez Eudamed są dostępne 
państwom członkowskim i Komisji. Do 
informacji tych mają dostęp jednostki 
notyfikowane, podmioty gospodarcze, 
sponsorzy, pracownicy służby zdrowia 
oraz ogół społeczeństwa w zakresie 
określonym w przepisach, o których mowa 
w ust. 2.

Or. es

Poprawka 479
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Informacje zawarte w europejskiej 
bazie danych są ścisłe, przejrzyste i 
przyjazne dla użytkownika i umożliwiają 
zarówno ogółowi społeczeństwa, jak i 
pracownikom służby zdrowia 
porównywanie informacji dotyczących 
zarejestrowanych wyrobów, podmiotów 
gospodarczych, badań klinicznych, 
obserwacji i działań związanych z 
nadzorem rynku.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 480
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Komisja przy rozwijaniu europejskiej 
bazy danych przeprowadza konsultacje z 
grupami pacjentów i pracownikami służby 
zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Europejska baza danych stanowi główny portal, za którego pośrednictwem można dotrzeć do 
istotnych informacji dotyczących zdrowia publicznego. Informacje dotyczące 
zarejestrowanych wyrobów, podmiotów gospodarczych, badań klinicznych, obserwacji i 
działań związanych z nadzorem rynku powinny być dostępne publicznie zarówno dla ogółu 
społeczeństwa, jak i dla pracowników służby zdrowia.
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Poprawka 481
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że ocena oraz 
monitorowanie, o których mowa w ust. 1, 
są przeprowadzane przez krajową 
jednostkę akredytującą w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia (WE) nr 
765/2008 oraz zgodnie z nimi.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 482
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane chroni poufność 
otrzymanych przez siebie informacji. 
Prowadzi on jednak wymianę informacji 
dotyczących jednostki notyfikowanej z 

5. Krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane chroni poufne 
aspekty otrzymanych przez siebie 
informacji. Prowadzi on jednak wymianę 
informacji dotyczących jednostki 
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pozostałymi państwami członkowskimi i z 
Komisją.

notyfikowanej z pozostałymi państwami 
członkowskimi i z Komisją.

Or. en

Poprawka 483
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Ostateczna odpowiedzialność za 
jednostki notyfikowane lub krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki notyfikowane 
należy do państwa członkowskiego, w 
którym organy te się znajdują. Państwo to 
ma obowiązek prowadzić kontrole 
sprawdzające, czy wyznaczony organ 
krajowy odpowiedzialny za jednostki 
notyfikowane prawidłowo wykonuje swą 
pracę polegającą na ocenie, wyznaczaniu 
i notyfikowaniu organów 
odpowiedzialnych za ocenę zgodności i 
nadzór jednostek notyfikowanych, a także 
czy wyznaczony organ krajowy 
odpowiedzialny za jednostki notyfikowane 
działa w sposób obiektywny i bezstronny.
Państwa członkowskie informują Komisję i 
pozostałe państwa członkowskie o swych 
procedurach oceny, wyznaczania i 
notyfikowania jednostek oceniających 
zgodność oraz o procedurach 
monitorowania jednostek notyfikowanych, 
a także o wszelkich zmianach w tym 
zakresie.

Or. da

Poprawka 484
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Takie informacje są podawane do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 485
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 a
Jednostka notyfikowana publikuje wykaz 
swych pracowników odpowiedzialnych za 
ocenę zgodności i certyfikację wyrobów 
medycznych. Wykaz ten zawiera 
przynajmniej kwalifikacje poszczególnych 
pracowników, ich CV oraz oświadczenie o 
braku konfliktu interesów. Wykaz ten 
przekazywany jest organowi krajowemu 
odpowiedzialnemu za jednostki 
notyfikowane, który kontroluje, czy 
pracownicy spełniają obowiązujące zasady 
niniejszego rozporządzenia. Wykaz ten 
przekazywany jest również Komisji. 

Or. da

Poprawka 486
Christel Schaldemose
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 a
Elektroniczny system rejestracji jednostek 
zależnych i podwykonawstwa
1. Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi tworzy system 
elektroniczny służący gromadzeniu i 
przetwarzaniu informacji o 
podwykonawcach i jednostkach zależnych 
oraz określonych zadaniach, za które są 
oni odpowiedzialni, i zarządza tym 
systemem.
2. Zanim możliwe będzie zlecenie
podwykonawstwa podmiotom publicznym 
lub ekspertom zewnętrznym, jednostka 
notyfikowana, która zamierza zlecić 
podwykonawstwo określonych zadań 
związanych z oceną zgodności lub 
korzysta z pomocy jednostki zależnej w 
odniesieniu do określonych zadań 
związanych z oceną zgodności, dokonuje 
rejestracji ich nazwy lub ich nazw i 
odnośnych określonych zadań.
3. Odpowiedni podmiot gospodarczy 
aktualizuje dane w systemie 
elektronicznym w przeciągu tygodnia od 
wystąpienia jakiejkolwiek zmiany 
odnoszącej się do informacji, o których 
mowa w ust. 1.
4. Dane zawarte w systemie 
elektronicznym są publicznie dostępne.

Or. en

Poprawka 487
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

W celu ustalenia jednolitych wymogów dla jednostek notyfikowanych we wszystkich 
państwach członkowskich oraz zapewnienia uczciwych i równych warunków, lepiej jest 
mówić o wymogach, a nie o minimalnych wymogach dla tych jednostek. Ponadto ta 
terminologia odpowiada pojęciom stosowanym w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 768/2008/WE w odniesieniu do jednostek notyfikowanych.

Poprawka 488
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Jednostki notyfikowane spełniają 
wymogi organizacyjne i ogólne oraz 
wymogi dotyczące zarządzania jakością, 
zasobów i procedur konieczne do 
wykonywania zadań, do których są 
wyznaczone zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. W związku z tym 
kluczowe znaczenie mają stali, pracujący 
na miejscu pracownicy administracyjni, 
techniczni i naukowi posiadający wiedzę 
medyczną, techniczną i w miarę 
możliwości farmakologiczną. Należy 
zatrudniać stałych, pracujących na 
miejscu pracowników, lecz jednostki 
notyfikowane muszą mieć swobodę 
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doraźnego i czasowego zatrudniania 
zewnętrznych ekspertów, jeśli i kiedy 
zaistnieje taka potrzeba. Minimalne 
wymogi, które spełniają jednostki 
notyfikowane, określone są w załączniku 
VI.

Or. en

Poprawka 489
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89, zmieniających lub 
uzupełniających minimalne wymogi w 
załączniku VI w kontekście postępu 
technicznego i z uwzględnieniem 
minimalnych wymogów koniecznych do 
oceny określonych wyrobów, bądź 
kategorii lub grup wyrobów.

skreślony

Or. de

Poprawka 490
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89, zmieniających lub
uzupełniających minimalne wymogi w 
załączniku VI w kontekście postępu 
technicznego i z uwzględnieniem 
minimalnych wymogów koniecznych do 

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89, uzupełniających wymogi 
w załączniku VI w kontekście postępu 
technicznego i z uwzględnieniem 
wymogów koniecznych do oceny 
określonych wyrobów, bądź kategorii lub 
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oceny określonych wyrobów, bądź 
kategorii lub grup wyrobów.

grup wyrobów.

Or. de

Uzasadnienie

W celu ustalenia jednolitych wymogów dla jednostek notyfikowanych we wszystkich 
państwach członkowskich oraz zapewnienia uczciwych i równych warunków, lepiej jest 
mówić o wymogach, a nie o minimalnych wymogach dla tych jednostek. Do zmiany istotnych 
wymogów w załączniku VI są uprawnieni obaj współprawodawcy, a nie Komisja. Komisja 
może te wymogi uzupełniać.

Poprawka 491
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Zgodnie z art. 35 ust. 3 ocena roczna 
jednostek notyfikowanych zawiera 
weryfikację zgodności 
podwykonawcy/podwykonawców lub 
jednostki zależnej/jednostek zależnych 
jednostek notyfikowanych z wymogami 
określonymi w załączniku VI.

Or. en

Poprawka 492
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We wniosku określa się czynności w 
ramach oceny zgodności i procedury oceny 
zgodności oraz wyroby objęte 
deklarowanymi kompetencjami jednostki,
poparte dokumentacją wykazującą 

Do wniosku załącza się opis czynności w 
ramach oceny zgodności i procedury oceny 
zgodności oraz wyroby objęte 
deklarowanymi kompetencjami jednostki,
jak również certyfikat akredytacji, jeśli 
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spełnienie wszystkich wymogów 
określonych w załączniku VI.

takowy istnieje, wydany przez krajową 
jednostkę akredytującą, potwierdzający, że 
dana jednostka oceniająca zgodność 
spełnia wymagania ustanowione w 
załączniku VI, lub wniosek jest poparty
dokumentacją wykazującą spełnienie 
wszystkich wymogów określonych w 
załączniku VI.

Or. en

Poprawka 493
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 494
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

którym mowa w ust. 2, Komisja wyznacza 
zespół ds. oceny wspólnej składający się z 
co najmniej dwóch ekspertów wybranych z 
listy ekspertów posiadających kwalifikacje 
w dziedzinie oceny jednostek oceniających 
zgodność i niepodlegający konfliktowi 
interesów z jednostką oceniającą 
zgodność będącą wnioskodawcą. Listę tą 
sporządza Komisja we współpracy z 
MDCG. Co najmniej jeden z ekspertów 
jest przedstawicielem Komisji, który 
kieruje zespołem ds. oceny wspólnej.

Or. en

Poprawka 495
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W przeciągu 14 dni od przedłożenia, o 
którym mowa w ust. 2, Komisja wyznacza 
zespół ds. oceny wspólnej składający się z 
co najmniej trzech ekspertów wybranych z 
listy ekspertów posiadających kwalifikacje 
w dziedzinie oceny jednostek oceniających 
zgodność. Listę tą sporządza Komisja we 
współpracy z MDCG. Co najmniej jeden z 
ekspertów jest przedstawicielem Komisji; 
co najmniej jeszcze jeden ekspert pochodzi 
z innego państwa członkowskiego niż to, w 
którym siedzibę ma jednostka oceniająca 
zgodność będąca wnioskodawcą; 
przedstawiciel Komisji kieruje zespołem 
ds. oceny wspólnej.

Or. de

Uzasadnienie

Aby móc zachować większą obiektywność procesu decyzyjnego, w ocenie oprócz 
przedstawiciela Komisji powinien uczestniczyć ekspert z innego państwa członkowskiego. 
Kierownikowi zespołu podlegają co najmniej 2 eksperci.
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Poprawka 496
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ustalenia dotyczące niespełniania przez 
jednostkę wymogów określonych w 
załączniku VI są poruszane w trakcie 
procesu oceny i omawiane przez krajowy 
organ odpowiedzialny za jednostki 
notyfikowane i zespół ds. oceny wspólnej 
w celu osiągnięcia porozumienia co do 
oceny wniosku. W przypadku odmiennej 
opinii do sprawozdania z oceny 
sporządzanego przez krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki notyfikowane 
można dołączyć oddzielne stanowisko
zespołu ds. oceny, zawierające wątpliwości 
dotyczące notyfikacji.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli zespół ds. oceny nie jest w stanie uzgodnić z krajowym organem odpowiedzialnym za 
jednostki notyfikowane wspólnej oceny wniosku, zespół ds. oceny powinien wyjaśnić Komisji i 
MDCG powody tych rozbieżności w oddzielnym stanowisku.

Poprawka 497
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane przedkłada swoje 
sprawozdanie z oceny i projekt notyfikacji 
Komisji, która niezwłocznie przekazuje te 
dokumenty MDCG i członkom zespołu ds. 

5. Krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane przedkłada swoje 
sprawozdanie z oceny i projekt notyfikacji 
Komisji, która niezwłocznie przekazuje te 
dokumenty MDCG i członkom zespołu ds. 
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oceny wspólnej. Na żądanie Komisji organ 
przedkłada te dokumenty w co najwyżej 
trzech wersjach językowych 
sporządzonych w językach urzędowych 
Unii.

oceny wspólnej. W przypadku oddzielnego 
stanowiska zespołu ds. oceny jest ono 
również przedkładane Komisji celem 
przekazania MDCG. Na żądanie Komisji 
organ przedkłada te dokumenty w co 
najwyżej trzech wersjach językowych 
sporządzonych w językach urzędowych 
Unii.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli zespół ds. oceny nie jest w stanie uzgodnić z krajowym organem odpowiedzialnym za 
jednostki notyfikowane wspólnej oceny wniosku, zespół ds. oceny powinien wyjaśnić Komisji i 
MDCG powody tych rozbieżności w oddzielnym stanowisku.

Poprawka 498
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Zespół ds. oceny wspólnej przedstawia 
ostateczną opinię o sprawozdaniu z oceny i 
projekcie notyfikacji w przeciągu 21 dni od 
otrzymania tych dokumentów oraz 
ewentualnie oddzielnego stanowiska 
zespołu ds. oceny, a Komisja przekazuje tę 
opinię niezwłocznie do MDCG. W 
przeciągu 21 dni od otrzymania opinii 
zespołu ds. oceny wspólnej MDCG wydaje 
zalecenie dotyczące projektu notyfikacji, 
które właściwy organ krajowy bierze 
należycie pod uwagę przy wydawaniu 
decyzji o wyznaczeniu jednostki 
notyfikowanej. Jeżeli właściwy organ 
krajowy podejmuje decyzję niezgodną z 
zaleceniem MDCG, musi ją uzasadnić 
wobec Komisji na piśmie.

Or. de
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Uzasadnienie

Niezgodna z zaleceniem MDCG decyzja dotycząca notyfikacji jednostki notyfikowanej 
powinna być możliwa tylko z obiektywnie uzasadnionych i jasnych powodów.

Poprawka 499
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33 a
Komisja przyjmuje wytyczne odnośnie do 
minimalnego czasu trwania procesu 
oceny zgodności i udziela wskazówek 
dotyczących średniego czasu trwania 
procesu oceny zgodności każdego rodzaju 
wyrobu medycznego.

Or. en

Poprawka 500
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie notyfikują 
jedynie jednostki oceniające zgodność, 
które spełniają wymogi określone w 
załączniku VI oraz wymogi zespołu ds. 
oceny wspólnej zgodnie z art. 32 ust. 3 i
które otrzymały pozytywną ocenę MDCG 
(art. 44a (nowy)).

Or. de
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Poprawka 501
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. en

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Poprawka 502
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We wszystkich przypadkach, w których 
jednostka będąca wnioskodawcą uważa 
się za kompetentną w zakresie wyrobów 
medycznych należących do klasy III, 
wszczepianych do ciała ludzkiego, 
zawierających substancję uznawaną za 
produkt leczniczy lub wyprodukowanych 
przy wykorzystaniu tkanek lub komórek 
pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego 
lub ich pochodnych, które są niezdolne do 
życia, państwa członkowskie mogą 
notyfikować wyłącznie jednostki 
oceniające zgodność, które zostały 
ocenione wspólnie z Komisją, MDCG i 
organem krajowym odpowiedzialnym za 
jednostki notyfikowane państwa 
członkowskiego, w którym ma siedzibę 
jednostka będąca wnioskodawcą; 
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Or. en

Poprawka 503
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W notyfikacji określa się jasno zakres 
wyznaczenia, wskazując czynności w 
ramach oceny zgodności i procedury oceny 
zgodności oraz rodzaj wyrobów, do oceny 
których jednostka notyfikowana jest 
upoważniona.

W notyfikacji określa się jasno zakres 
wyznaczenia, wskazując czynności w 
ramach oceny zgodności i procedury oceny 
zgodności oraz rodzaj i klasę wyrobów, do 
oceny których jednostka notyfikowana jest 
upoważniona.

Or. de

Uzasadnienie

Podanie klasy wyrobów jest niezbędne do celów kompleksowego i dokładnego wyznaczenia, 
kontroli i nadzoru jednostki notyfikowanej wraz z jej specjalizacją.

Poprawka 504
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Jeśli nie wniesiono zastrzeżeń zgodnie z 
ust. 7 lub jeśli MDCG lub Komisja, po 
konsultacji zgodnie z ust. 8, uznają, że 
notyfikację można zaakceptować w całości 
lub w części, Komisja publikuje 
notyfikację odpowiednio do okoliczności.

9. Jeśli nie wniesiono zastrzeżeń zgodnie z 
ust. 7 lub jeśli MDCG lub Komisja, po 
konsultacji zgodnie z ust. 8, uznają, że 
notyfikację można zaakceptować w 
całości, Komisja publikuje notyfikację 
odpowiednio do okoliczności i umieszcza 
również informacje dotyczące notyfikacji 
jednostki notyfikowanej w systemie 
elektronicznym, o którym mowa w art. 27 
ust. 2.

Or. en
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Poprawka 505
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Jeśli nie wniesiono zastrzeżeń zgodnie z 
ust. 7 lub jeśli MDCG lub Komisja, po 
konsultacji zgodnie z ust. 8, uznają, że 
notyfikację można zaakceptować w całości 
lub w części, Komisja publikuje 
notyfikację odpowiednio do okoliczności.

9. Jeśli nie wniesiono zastrzeżeń zgodnie z 
ust. 7 lub jeśli MDCG lub Komisja, po 
konsultacji zgodnie z ust. 8, uznają, że 
notyfikację można zaakceptować w całości 
lub w części, Komisja publikuje 
notyfikację odpowiednio do okoliczności.

Równolegle Komisja wprowadza też 
informacje dotyczące powiadomienia 
jednostki notyfikowanej do systemu 
elektronicznego przewidzianego w art. 27 
ust. 2 lit. e). Publikacji tej towarzyszy 
ostateczne sprawozdanie z oceny 
sporządzone przez krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki 
notyfikowane, opinia zespołu ds. oceny 
wspólnej oraz zalecenie wydane przez 
MDCG, o których mowa w poprzednim 
artykule.
Dane zawarte w systemie elektronicznym 
są dostępne państwom członkowskim i 
Komisji.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy doprecyzować proces publikacji notyfikacji przez Komisję Europejską. Publikację 
należy wesprzeć wszystkimi sprawozdaniami i opiniami, które doprowadziły do wspomnianej 
notyfikacji.

Poprawka 506
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Jeśli nie wniesiono zastrzeżeń zgodnie z 
ust. 7 lub jeśli MDCG lub Komisja, po 
konsultacji zgodnie z ust. 8, uznają, że 
notyfikację można zaakceptować w całości 
lub w części, Komisja publikuje 
notyfikację odpowiednio do okoliczności.

9. Jeśli nie wniesiono zastrzeżeń zgodnie z 
ust. 7 lub jeśli MDCG lub Komisja, po 
konsultacji zgodnie z ust. 8, uznają, że 
notyfikację można zaakceptować w całości 
lub w części, Komisja publikuje 
notyfikację odpowiednio do okoliczności.

Szczegóły notyfikacji, takie jak klasa i 
typologia wyrobów, są podawane do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 507
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Jeśli nie wniesiono zastrzeżeń zgodnie z 
ust. 7 lub jeśli MDCG lub Komisja, po 
konsultacji zgodnie z ust. 8, uznają, że 
notyfikację można zaakceptować w całości 
lub w części, Komisja publikuje 
notyfikację odpowiednio do okoliczności.

9. Jeśli nie wniesiono zastrzeżeń zgodnie z 
ust. 7 lub jeśli MDCG lub Komisja, po 
konsultacji zgodnie z ust. 8, uznają, że 
notyfikację można zaakceptować w całości 
lub w części, Komisja publikuje 
notyfikację odpowiednio do okoliczności.

Wszelkie szczegóły notyfikacji, w tym 
załączników, są podawane do wiadomości 
publicznej. 

Or. en

Poprawka 508
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyznaje każdej jednostce 
notyfikowanej, której notyfikacja jest 
zaakceptowana zgodnie z art. 33, numer 
identyfikacyjny. Przydziela ona jeden 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny, 
nawet jeśli dana jednostka jest 
notyfikowana na podstawie kilku aktów 
Unii.

1. Komisja przyznaje każdej jednostce 
notyfikowanej, której notyfikacja jest 
zaakceptowana zgodnie z art. 33, numer 
identyfikacyjny. Przydziela ona jeden 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny, 
nawet jeśli dana jednostka jest 
notyfikowana na podstawie kilku aktów 
Unii. Jednostki notyfikowane zgodnie z 
dyrektywą 90/385/EWG i dyrektywą 
93/42/EWG zachowują przyznane im 
numery identyfikacyjne na wypadek 
ponownej pomyślnej notyfikacji.

Or. de

Uzasadnienie

Istniejące jednostki notyfikowane powinny zachować swoje numery identyfikacyjne na 
wypadek ponownej notyfikacji. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych, takich jak dostosowywanie różnych europejskich baz danych do nowych 
numerów identyfikacyjnych i kosztowna wymiana etykiet wyrobów.

Poprawka 509
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35 a
Państwa członkowskie zapewniają 
istnienie systemu sankcji na wypadek 
niespełnienia minimalnych wymogów 
przez jednostki notyfikowane. System ten 
powinien być przejrzysty i proporcjonalny 
do charakteru i stopnia niezgodności.

Or. en
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Poprawka 510
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przynajmniej raz w roku krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki notyfikowane 
ocenia każdą z jednostek notyfikowanych 
objętych zakresem jego odpowiedzialności 
pod kątem spełniania przez nią wymogów 
określonych w załączniku VI. Ocena taka 
obejmuje wizytę na miejscu w każdej z 
notyfikowanych jednostek.

3. Przynajmniej raz w roku krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki notyfikowane 
ocenia każdą z jednostek notyfikowanych 
objętych zakresem jego odpowiedzialności 
pod kątem spełniania przez nią wymogów 
określonych w załączniku VI, a także
spełnienie tych wymogów przez jej 
podwykonawcę/podwykonawców i 
jednostkę zależną/jednostki zależne.
Ocena taka obejmuje wizytę na miejscu w 
każdej z notyfikowanych jednostek.

Or. en

Poprawka 511
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przynajmniej raz w roku krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki notyfikowane 
ocenia każdą z jednostek notyfikowanych 
objętych zakresem jego odpowiedzialności 
pod kątem spełniania przez nią wymogów 
określonych w załączniku VI. Ocena taka 
obejmuje wizytę na miejscu w każdej z 
notyfikowanych jednostek.

3. Przynajmniej raz w roku krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki notyfikowane 
ocenia każdą z jednostek notyfikowanych 
objętych zakresem jego odpowiedzialności 
pod kątem spełniania przez nią wymogów 
określonych w załączniku VI. Ocena taka 
obejmuje wizytę na miejscu w każdej z 
notyfikowanych jednostek. Ocena 
obejmuje również przegląd próbek ocen 
dokumentacji projektu przeprowadzonych 
przez jednostkę notyfikowaną w celu 
określenia obecnego stanu kompetencji 
jednostki notyfikowanej i jakości jej ocen, 
w szczególności zdolności jednostki 
notyfikowanej w zakresie analizy i oceny 
dowodów klinicznych.
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Or. en

Poprawka 512
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przynajmniej raz w roku krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki notyfikowane 
ocenia każdą z jednostek notyfikowanych 
objętych zakresem jego odpowiedzialności 
pod kątem spełniania przez nią wymogów 
określonych w załączniku VI. Ocena taka 
obejmuje wizytę na miejscu w każdej z 
notyfikowanych jednostek.

3. Przynajmniej raz w roku krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki notyfikowane 
ocenia każdą z jednostek notyfikowanych 
objętych zakresem jego odpowiedzialności 
pod kątem spełniania przez nią wymogów 
określonych w załączniku VI, co obejmuje 
sprawdzenie spełniania tych wymogów 
przez jej jednostki zależne i 
podwykonawców. Ocena taka obejmuje 
wizytę na miejscu w każdej z 
notyfikowanych jednostek, a także – gdy to 
konieczne – w jej jednostkach zależnych i 
u podwykonawców, którzy znajdują się w 
Unii lub poza nią.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uwzględnić jednostki zależne i podwykonawców w ramach kontroli jednostek 
notyfikowanych.

Poprawka 513
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przynajmniej raz w roku krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki notyfikowane 
ocenia każdą z jednostek notyfikowanych 
objętych zakresem jego odpowiedzialności 
pod kątem spełniania przez nią wymogów 

3. Przynajmniej raz w roku krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki notyfikowane 
ocenia każdą z jednostek notyfikowanych 
objętych zakresem jego odpowiedzialności 
pod kątem spełniania przez nią wymogów 
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określonych w załączniku VI. Ocena taka 
obejmuje wizytę na miejscu w każdej z 
notyfikowanych jednostek.

określonych w załączniku VI. Ocena taka 
obejmuje niezapowiedzianą wizytę na 
miejscu w każdej z notyfikowanych 
jednostek.

Or. en

Poprawka 514
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Trzy lata po notyfikacji danej jednostki 
notyfikowanej, a następnie co trzy lata, 
krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane w państwie 
członkowskim, w którym dana jednostka 
notyfikowana ma siedzibę, oraz zespół ds. 
oceny wspólnej wyznaczony zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 32 ust. 3 i 
4, przeprowadzają ocenę w celu 
stwierdzenia, czy dana jednostka 
notyfikowana nadal spełnia wymogi 
określone w załączniku VI. MDCG może, 
na wniosek Komisji lub państwa 
członkowskiego, wszcząć proces oceny, o 
którym mowa w niniejszym ustępie, w 
dowolnym momencie, jeśli istnieje 
racjonalna obawa co do ciągłości 
spełniania przez jednostkę notyfikowaną
wymogów określonych w załączniku VI.

4. Trzy lata po notyfikacji danej jednostki 
notyfikowanej, a następnie co trzy lata, 
krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane w państwie 
członkowskim, w którym dana jednostka 
notyfikowana ma siedzibę, oraz zespół ds. 
oceny wspólnej wyznaczony zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 32 ust. 3 i 
4, przeprowadzają ocenę w celu 
stwierdzenia, czy dana jednostka 
notyfikowana nadal spełnia wymogi 
określone w załączniku VI. MDCG może, 
na wniosek Komisji lub państwa 
członkowskiego, wszcząć proces oceny, o 
którym mowa w niniejszym ustępie, w 
dowolnym momencie, jeśli istnieje 
racjonalna obawa co do ciągłości 
spełniania wymogów określonych w 
załączniku VI przez jednostkę 
notyfikowaną, jednostkę zależną lub 
podwykonawcę jednostki notyfikowanej.

Or. en

Poprawka 515
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Trzy lata po notyfikacji danej jednostki 
notyfikowanej, a następnie co trzy lata, 
krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane w państwie 
członkowskim, w którym dana jednostka 
notyfikowana ma siedzibę, oraz zespół ds. 
oceny wspólnej wyznaczony zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 32 ust. 3 i 
4, przeprowadzają ocenę w celu 
stwierdzenia, czy dana jednostka 
notyfikowana nadal spełnia wymogi 
określone w załączniku VI. MDCG może, 
na wniosek Komisji lub państwa 
członkowskiego, wszcząć proces oceny, o 
którym mowa w niniejszym ustępie, w 
dowolnym momencie, jeśli istnieje 
racjonalna obawa co do ciągłości 
spełniania przez jednostkę notyfikowaną 
wymogów określonych w załączniku VI.

4. Trzy lata po notyfikacji danej jednostki 
notyfikowanej, a następnie co trzy lata, 
krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane w państwie 
członkowskim, w którym dana jednostka 
notyfikowana ma siedzibę, oraz zespół ds. 
oceny wspólnej wyznaczony zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 32 ust. 3 i 
4, przeprowadzają ocenę w celu 
stwierdzenia, czy dana jednostka 
notyfikowana nadal spełnia wymogi 
określone w załączniku VI. MDCG może, 
na wniosek Komisji lub państwa 
członkowskiego, wszcząć proces oceny, o 
którym mowa w niniejszym ustępie, w 
dowolnym momencie, jeśli istnieje 
racjonalna obawa co do ciągłości 
spełniania przez jednostkę notyfikowaną, 
jednostkę zależną jednostki notyfikowanej 
lub jej podwykonawcę wymogów 
określonych w załączniku VI.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uwzględnić jednostki zależne i podwykonawców w ramach kontroli jednostek 
notyfikowanych.

Poprawka 516
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Trzy lata po notyfikacji danej jednostki 
notyfikowanej, a następnie co trzy lata, 
krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane w państwie 
członkowskim, w którym dana jednostka 
notyfikowana ma siedzibę, oraz zespół ds. 

4. Dwa lata po notyfikacji danej jednostki 
notyfikowanej, a następnie co dwa lata, 
krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane w państwie 
członkowskim, w którym dana jednostka 
notyfikowana ma siedzibę, oraz zespół ds. 
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oceny wspólnej wyznaczony zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 32 ust. 3 i 
4, przeprowadzają ocenę w celu 
stwierdzenia, czy dana jednostka 
notyfikowana nadal spełnia wymogi 
określone w załączniku VI. MDCG może, 
na wniosek Komisji lub państwa 
członkowskiego, wszcząć proces oceny, o 
którym mowa w niniejszym ustępie, w 
dowolnym momencie, jeśli istnieje 
racjonalna obawa co do ciągłości 
spełniania przez jednostkę notyfikowaną 
wymogów określonych w załączniku VI.

oceny wspólnej wyznaczony zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 32 ust. 3 i 
4, przeprowadzają ocenę w celu 
stwierdzenia, czy dana jednostka 
notyfikowana nadal spełnia wymogi 
określone w załączniku VI. MDCG może, 
na wniosek Komisji lub państwa 
członkowskiego, wszcząć proces oceny, o 
którym mowa w niniejszym ustępie, w 
dowolnym momencie, jeśli istnieje 
racjonalna obawa co do ciągłości 
spełniania przez jednostkę notyfikowaną 
wymogów określonych w załączniku VI.

Or. en

Poprawka 517
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Trzy lata po notyfikacji danej jednostki 
notyfikowanej, a następnie co trzy lata, 
krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane w państwie 
członkowskim, w którym dana jednostka 
notyfikowana ma siedzibę, oraz zespół ds. 
oceny wspólnej wyznaczony zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 32 ust. 3 i 
4, przeprowadzają ocenę w celu 
stwierdzenia, czy dana jednostka 
notyfikowana nadal spełnia wymogi 
określone w załączniku VI. MDCG może, 
na wniosek Komisji lub państwa 
członkowskiego, wszcząć proces oceny, o 
którym mowa w niniejszym ustępie, w 
dowolnym momencie, jeśli istnieje 
racjonalna obawa co do ciągłości 
spełniania przez jednostkę notyfikowaną 
wymogów określonych w załączniku VI.

4. Trzy lata po notyfikacji danej jednostki 
notyfikowanej, a następnie co trzy lata, 
krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane w państwie 
członkowskim, w którym dana jednostka 
notyfikowana ma siedzibę, oraz zespół ds. 
oceny wspólnej wyznaczony zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 32 ust. 3 i 
4, przeprowadzają ocenę w celu 
stwierdzenia, czy dana jednostka 
notyfikowana, a także jej jednostki zależne 
i podwykonawcy nadal spełniają wymogi 
określone w załączniku VI. MDCG może, 
na wniosek Komisji lub państwa 
członkowskiego, wszcząć proces oceny, o 
którym mowa w niniejszym ustępie, w 
dowolnym momencie, jeśli istnieje 
racjonalna obawa co do ciągłości 
spełniania przez jednostkę notyfikowaną 
wymogów określonych w załączniku VI.

Pełne wyniki ocen są publikowane.
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Or. en

Uzasadnienie

Jednostki zależne i podwykonawcy jednostki notyfikowanej powinni podlegać procedurze 
mającej miejsce co trzy lata oceny w celu zapewnienia, że organy dokonały pełnej oceny 
jednostki notyfikowanej i jej działalności. Ponadto ze względu na kwestie związane z 
zaufaniem i przejrzystością w odniesieniu do wszystkich zainteresowanych stron ważne jest, 
aby wyniki wszystkich ocen były upubliczniane.

Poprawka 518
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. w przypadku jednostek oceniających 
zgodność, których notyfikacja obejmuje 
wyroby klasy III, ocena, o której mowa w 
ust. 4 niniejszego artykułu jest 
przeprowadzana co roku. Ocena obejmuje 
przegląd próbek ocen dokumentacji 
projektu przeprowadzonych przez 
jednostkę notyfikowaną w celu określenia 
obecnego stanu kompetencji jednostki 
notyfikowanej i jakości jej ocen, w 
szczególności zdolności jednostki 
notyfikowanej w zakresie analizy i oceny 
dowodów klinicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Oceny w zakresie zatwierdzania wyrobów przed wprowadzeniem ich do obrotu 
przeprowadzane przez jednostki notyfikowane w odniesieniu do wyrobów medycznych 
najwyższego ryzyka klasy III powinny spełniać jak najwyższe normy. Aby zapewnić ścisłą 
kontrolę ze strony państwa członkowskiego i Komisji, należy częściej - raz do roku, a nie raz 
na trzy lata - monitorować jednostki notyfikowane upoważnione do przeprowadzania oceny 
wyrobów klasy III a monitoring musi w szczególności obejmować przegląd przykładów 
wyrobów medycznych, które zostały zatwierdzone.
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Poprawka 519
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Każdego roku jednostki notyfikowane 
kierują do właściwego organu za nie 
odpowiedzialnego oraz do Komisji, która 
następnie przekazuje je MDCG, roczne 
sprawozdania z działalności, zawierające 
informacje przewidziane w załączniku VI 
pkt 5.

Or. fr

Uzasadnienie

Jednostki notyfikowane powinny mieć obowiązek przygotowania rocznego sprawozdania z 
działalności, skierowanego do właściwego organu oraz Komisji Europejskiej.

Poprawka 520
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 521
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane powiadamia 
niezwłocznie Komisję, pozostałe państwa 
członkowskie, producentów oraz 
zainteresowanych pracowników służby 
zdrowia o zawieszeniu, ograniczeniu lub 
cofnięciu notyfikacji.

Or. fr

Uzasadnienie

O zawieszeniu, ograniczeniu lub cofnięciu notyfikacji należy informować również 
producentów oraz zainteresowanych pracowników służby zdrowia.

Poprawka 522
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku ograniczenia, zawieszenia 3. W przypadku ograniczenia, zawieszenia 
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lub cofnięcia notyfikacji państwo 
członkowskie podejmuje odpowiednie 
kroki mające na celu zapewnienie albo 
przekazania dokumentacji spraw 
prowadzonych przez daną jednostkę 
notyfikowaną innej jednostce 
notyfikowanej, albo przechowania tej 
dokumentacji do dyspozycji krajowych 
organów odpowiedzialnych za jednostki 
notyfikowane i za nadzór rynku, na żądanie 
tych organów.

lub cofnięcia notyfikacji państwo 
członkowskie informuje bezzwłocznie 
Komisję, która podejmuje odpowiednie 
kroki mające na celu zapewnienie albo 
przekazania dokumentacji spraw 
prowadzonych przez daną jednostkę 
notyfikowaną innej jednostce 
notyfikowanej, albo przechowania tej 
dokumentacji do dyspozycji krajowych 
organów odpowiedzialnych za jednostki 
notyfikowane i za nadzór rynku, na żądanie 
tych organów.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia notyfikacji odpowiedzialność powinna 
należeć do Komisji, nie zaś do państw członkowskich. 

Poprawka 523
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

terminie lub jeśli zaprzestała ona 
działalności, krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki notyfikowane 
zawiesza lub cofa nienależycie wydane 
certyfikaty.

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest sprecyzowanie różnych stopni „zmiany” notyfikacji, przywołując różne jej 
możliwości (zawieszenie, ograniczenie lub cofnięcie).

Poprawka 524
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W celu ocenienia, czy powody leżące u 
podstaw zawieszenia, ograniczenia lub 
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cofnięcia notyfikacji mają wpływ na 
wydane certyfikaty, krajowy organ 
odpowiedzialny zwraca się do 
zainteresowanych producentów z 
wnioskiem o dostarczenie dowodów 
zgodności podczas notyfikacji, a 
producenci dysponują terminem 30 dni na 
udzielenie na taki wniosek odpowiedzi.

Or. fr

Uzasadnienie

Małe i bardzo małe przedsiębiorstwa w tym sektorze często wprowadzają do obrotu wyłącznie 
jeden produkt. Zawieszenie, nawet okresowe, ich certyfikatu będzie oznaczać przerwanie 
sprzedaży, co jest równoznaczne z likwidacją przedsiębiorstwa. Konieczne jest znalezienie 
kompromisu między trwałością przedsiębiorstw a bezpieczeństwem pacjentów. Przed 
zawieszeniem lub ostatecznym cofnięciem niezasłużenie wydanego certyfikatu można 
przewidzieć okres na udokumentowanie zgodności.

Poprawka 525
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w przypadku zawieszenia notyfikacji: 
pod warunkiem, że przez okres trzech 
miesięcy od zawieszenia albo organ 
państwa członkowskiego właściwy dla 
wyrobów medycznych, w którym to 
państwie członkowskim siedzibę ma 
producent wyrobu objętego certyfikatem, 
albo inna jednostka notyfikowana 
potwierdzą na piśmie, że przejmują funkcje 
rzeczonej jednostki notyfikowanej w 
okresie zawieszenia;

(a) w przypadku zawieszenia notyfikacji: 
pod warunkiem, że przez okres trzech 
miesięcy od zawieszenia inna jednostka 
notyfikowana potwierdzą na piśmie, że 
przejmują funkcje rzeczonej jednostki 
notyfikowanej w okresie zawieszenia;

Or. de

Uzasadnienie

Zasadniczo właściwe organy państw członkowskich nie są ani przygotowane, ani nie są w 
stanie przejąć zadań jednostek notyfikowanych, ponieważ nie dysponują niezbędnymi 
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zasobami organizacyjnymi i ludzkimi.

Poprawka 526
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli Komisja stwierdzi, że jednostka 
notyfikowana nie spełnia już wymagań 
notyfikacji, informuje o tym fakcie 
notyfikujące państwo członkowskie i 
zwraca się do niego o wprowadzenie 
koniecznych środków naprawczych, w 
tym, w razie potrzeby, zawieszenia, 
ograniczenia lub cofnięcia.

Jeśli Komisja - w wyniku konsultacji z 
Grupą Koordynacyjną ds. Wyrobów 
Medycznych - zdecyduje, że jednostka 
notyfikowana nie spełnia już wymagań 
notyfikacji, informuje o tym fakcie 
notyfikujące państwo członkowskie i 
zwraca się do niego o wprowadzenie 
koniecznych środków naprawczych, w tym 
zawieszenia, ograniczenia lub cofnięcia, 
zgodnie z art. 36 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 527
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli Komisja stwierdzi, że jednostka 
notyfikowana nie spełnia już wymagań 
notyfikacji, informuje o tym fakcie 
notyfikujące państwo członkowskie i 
zwraca się do niego o wprowadzenie 
koniecznych środków naprawczych, w 
tym, w razie potrzeby, zawieszenia, 

Jeśli Komisja stwierdzi, że jednostka 
notyfikowana nie spełnia już wymagań 
notyfikacji, informuje o tym fakcie 
notyfikujące państwo członkowskie i 
zwraca się do niego o wprowadzenie 
koniecznych środków naprawczych, w 
tym, w razie potrzeby, zawieszenia, 
ograniczenia lub cofnięcia. Sprawozdanie 
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ograniczenia lub cofnięcia. zawierające opinie państw członkowskich 
powinno być podane do wiadomości 
publicznej przez Komisję Europejską po 
dokonaniu oceny.

Or. en

Poprawka 528
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia wprowadzenie 
odpowiedniej koordynacji i współpracy 
między jednostkami notyfikowanymi oraz 
funkcjonowanie tej koordynacji i 
współpracy w formie grupy 
koordynacyjnej jednostek notyfikowanych 
w sektorze wyrobów medycznych, w tym 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro.

Komisja¸ w porozumieniu z Grupą 
Koordynacyjną ds. Wyrobów Medycznych,
zapewnia wprowadzenie odpowiedniej 
koordynacji i współpracy między 
jednostkami notyfikowanymi oraz 
funkcjonowanie tej koordynacji i 
współpracy w formie grupy 
koordynacyjnej jednostek notyfikowanych 
w sektorze wyrobów medycznych, w tym 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa koordynacyjna powinna stanowić skuteczne forum dyskusji oraz powinna umożliwić 
dzielenie się doświadczeniem przez jednostki notyfikowane, jak też przez jednostki 
notyfikowane i właściwe organy.

Poprawka 529
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa odbywa posiedzenia co sześć 
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miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 530
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja lub MDCG może zażądać 
uczestnictwa dowolnej jednostki 
notyfikowanej.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 531
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit drugi c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 532
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poziom tych opłat ustala Komisja. Są to 
standardowe opłaty, które powinny być 
pobierane w ten sam sposób we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

W tej newralgicznej dziedzinie nie może być konkurencji. Nie może dojść do sytuacji, w której 
bezpieczeństwo pacjentów ucierpi na skutek presji cenowej. Dzięki jednolitej opłacie 
przedmiotem konkurencji będą kwalifikacje jednostek notyfikowanych, a nie ich cena.

Poprawka 533
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach



AM\936127PL.doc 51/94 PE510.766v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwo członkowskie, w którym 
jednostki mają siedzibę, pobiera opłaty od 
jednostek oceniających zgodność będących 
wnioskodawcami oraz od jednostek 
notyfikowanych. Opłaty te pokrywają w 
całości lub w części koszty związane z 
działaniami wykonywanymi zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem przez krajowe 
organy odpowiedzialne za jednostki 
notyfikowane. Opłaty te są przejrzyste i 
proporcjonalne oraz powinny podlegać 
warunkom na rynkach pracy państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje zharmonizowaną strukturę opłat ponoszonych przez jednostki 
notyfikowane, która nie odzwierciedla lokalnych różnic na rynkach pracy. Może to skutkować 
wyższymi opłatami dla MŚP.

Poprawka 534
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ powiadamia MDCG i 
Komisję o planowanej decyzji co najmniej 
14 dni przed wydaniem decyzji.

Właściwy organ powiadamia MDCG i 
Komisję o planowanej decyzji co najmniej 
14 dni przed wydaniem decyzji.

Ostateczna decyzja powinna być dostępna 
w europejskiej bazie danych.

Or. de
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Poprawka 535
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek państwa członkowskiego lub z 
inicjatywy własnej Komisja może, w 
drodze aktów wykonawczych, zdecydować 
o zastosowaniu kryteriów klasyfikacji 
określonych w załączniku VII do danego 
wyrobu, kategorii lub grupy wyrobów w 
celu ustalenia ich klasyfikacji.

Na wniosek państwa członkowskiego lub z 
inicjatywy własnej Komisja może, w 
drodze aktów wykonawczych, zdecydować 
o zastosowaniu kryteriów klasyfikacji 
określonych w załączniku VII do danego 
wyrobu, kategorii lub grupy wyrobów w 
celu ustalenia ich klasyfikacji. Decyzja ta 
powinna być podjęta w szczególności w 
celu rozwiązania problemu rozbieżnych 
decyzji państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 536
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek państwa członkowskiego lub z 
inicjatywy własnej Komisja może, w 
drodze aktów wykonawczych, zdecydować 
o zastosowaniu kryteriów klasyfikacji 
określonych w załączniku VII do danego 
wyrobu, kategorii lub grupy wyrobów w 
celu ustalenia ich klasyfikacji.

Na wniosek państwa członkowskiego lub z 
inicjatywy własnej Komisja może, w 
drodze aktów wykonawczych, zdecydować 
o zastosowaniu kryteriów klasyfikacji 
określonych w załączniku VII do danego 
wyrobu, kategorii lub grupy wyrobów w 
celu ustalenia ich klasyfikacji.

Taka decyzja powinna być podejmowana 
przede wszystkim w celu 
zagwarantowania, że państwa 
członkowskie nie stosują do danego 
wyrobu, kategorii lub grupy wyrobów 
kryteriów klasyfikacji różnych niż te 
określone w załączniku VII.

Or. de
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Poprawka 537
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 88 ust. 3.

Takie akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 88 ust. 3. Przed przyjęciem 
aktów wykonawczych Komisja konsultuje 
się z odnośnymi zainteresowanymi 
stronami i uwzględnia ich sugestie.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia przejrzystości procesu przyjmowania aktów wykonawczych i 
delegowanych Komisja powinna konsultować się z odnośnymi zainteresowanymi stronami i 
uwzględniać ich sugestie.

Poprawka 538
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W kontekście postępu technicznego lub 
wszelkich informacji uzyskanych w trakcie 
działań w zakresie obserwacji i nadzoru 
rynku, o których to działaniach mowa w 
art. 61 do 75, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania następujących aktów
delegowanych zgodnie z art. 89:

4. W kontekście postępu technicznego lub 
wszelkich informacji uzyskanych w trakcie 
działań w zakresie obserwacji i nadzoru 
rynku, o których to działaniach mowa w 
art. 61 do 75, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania następujących aktów
wykonawczych na mocy art. 88:

Or. fr
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Poprawka 539
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zmieniających lub uzupełniających 
kryteria klasyfikacji określone w 
załączniku VII.

(b) zmieniających lub uzupełniających 
kryteria klasyfikacji określone w 
załączniku VII. Przed przyjęciem aktów 
delegowanych Komisja konsultuje się z 
odnośnymi zainteresowanymi stronami i 
uwzględnia ich sugestie.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia przejrzystości procesu przyjmowania aktów wykonawczych i 
delegowanych Komisja powinna konsultować się z odnośnymi zainteresowanymi stronami i 
uwzględniać ich sugestie.

Poprawka 540
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41a

Ogólne zasady dotyczące zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu

1. Żaden z następujących wyrobów nie 
może zostać wprowadzony do obrotu w 
Unii, o ile nie otrzymał zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu w ramach 
procedury scentralizowanej:
- wyroby do implantacji i aktywne wyroby 
terapeutyczne przeznaczone do użytku w 
bezpośrednim kontakcie z sercem, 
centralnym układem krążenia, 
ośrodkowym układem nerwowym;
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- wyroby do implantacji na poziomie 
kręgosłupa oraz stawów biodrowych, 
barkowych i kolanowych, z wyjątkiem 
instrumentów i akcesoriów osteosyntezy;
- wyroby do implantacji i wyroby 
inwazyjne do celów medycyny estetycznej.
2. Żaden z następujących wyrobów nie 
może zostać wprowadzony do obrotu w 
państwie członkowskimi, o ile nie 
otrzymał krajowego zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu wydanego przez 
właściwy organ tego państwa 
członkowskiego w ramach procedury 
zdecentralizowanej:
– wyroby klasy IIb inne niż wyroby 
wymienione w art. 41a ust. 1;
– wyroby klasy III inne niż wyroby 
wymienione w art. 41a ust. 1;

Or. xm

Uzasadnienie

Oprócz uzasadnienia podanego w motywie 42a, system ten został już zaproponowany w ust. 7 
rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wadliwych silikonowych implantów piersi 
wyprodukowanych przez francuską firmę PIP (2012/2621(RSP)): „wzywa Komisję do 
przejścia na system wydawania zezwoleń przed wprowadzeniem na rynek niektórych kategorii 
wyrobów medycznych, w tym przynajmniej wyrobów medycznych z klas IIb i III”.

Poprawka 541
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa III, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby, podlegają ocenie zgodności 
polegającej na pełnym zapewnieniu 
jakości i badaniu dokumentacji projektu, 
jak określono w załączniku VIII. 
Producent może w ramach alternatywy 
zastosować ocenę zgodności polegającą 

Producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa III, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby, podlegają ocenie zgodności 
polegającej na badaniu typu, jak określono 
w załączniku IX, połączoną z oceną 
zgodności polegającą na weryfikacji 
zgodności produktu, jak określono w 
załączniku X.
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na badaniu typu, jak określono w 
załączniku IX, połączoną z oceną 
zgodności polegającą na weryfikacji 
zgodności produktu, jak określono w 
załączniku X.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki wprowadzeniu badania typu UE jako procedury obowiązkowej w ramach oceny 
zgodności wyrobów sklasyfikowanych jako klasa III wzmacnia się podejście polegające na 
testowaniu wyrobów medycznych jak produktów („bezpośredni kontakt z produktem”), 
realizowane przez Komisję.

Poprawka 542
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa III, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby, podlegają ocenie zgodności
polegającej na pełnym zapewnieniu jakości 
i badaniu dokumentacji projektu, jak 
określono w załączniku VIII. Producent 
może w ramach alternatywy zastosować 
ocenę zgodności polegającą na badaniu 
typu, jak określono w załączniku IX, 
połączoną z oceną zgodności polegającą na 
weryfikacji zgodności produktu, jak 
określono w załączniku X.

Producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa IIb i III, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby, podlegają procedurze wydawania 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu
polegającej na pełnym zapewnieniu jakości 
i badaniu dokumentacji prototypu i 
projektu, jak określono w załączniku VIII. 
Producent może w ramach alternatywy 
zastosować procedurę wydawania 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu
polegającą na badaniu typu, jak określono 
w załączniku IX, połączoną z oceną 
zgodności polegającą na weryfikacji 
zgodności produktu, jak określono w 
załączniku X. Jeśli producent nie jest w 
stanie przedstawić prototypu, ma on 
obowiązek należycie to uzasadnić.

Or. en
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Poprawka 543
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa IIb, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby, podlegają ocenie zgodności 
polegającej na pełnym zapewnieniu 
jakości, jak określono w załączniku VIII z 
wyłączeniem jego rozdziału II, 
obejmującej ocenę dokumentacji projektu 
na podstawie reprezentatywnej próby 
dokumentacji technicznej. Producent 
może w ramach alternatywy zastosować 
ocenę zgodności polegającą na badaniu 
typu, jak określono w załączniku IX, 
połączoną z oceną zgodności polegającą 
na weryfikacji zgodności produktu, jak 
określono w załączniku X.

skreślony

Or. en

Poprawka 544
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa IIa, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby, podlegają ocenie zgodności 
polegającej na pełnym zapewnieniu 
jakości, jak określono w załączniku VIII z 
wyłączeniem jego rozdziału II, 
obejmującej ocenę dokumentacji projektu 
na podstawie reprezentatywnej próby 
dokumentacji technicznej. Producent może 
w ramach alternatywy zdecydować się na 

4. Producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa IIa, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby, podlegają ocenie zgodności 
polegającej na pełnym zapewnieniu 
jakości, jak określono w załączniku VIII z 
wyłączeniem jego rozdziału II, 
obejmującej ocenę dokumentacji prototypu 
i projektu na podstawie reprezentatywnej 
próby dokumentacji technicznej. Producent 
może w ramach alternatywy zdecydować 
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sporządzenie dokumentacji technicznej 
określonej w załączniku II, połączonej z 
oceną zgodności polegającą na weryfikacji 
zgodności produktu, jak określono w 
załączniku X część A sekcja 7 lub 
załączniku X część B sekcja 8.

się na sporządzenie dokumentacji 
technicznej określonej w załączniku II, 
połączonej z oceną zgodności polegającą 
na weryfikacji zgodności produktu, jak 
określono w załączniku X część A sekcja 7 
lub załączniku X część B sekcja 8.

Or. en

Poprawka 545
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, jaka będzie minimalna 
częstotliwość niezapowiedzianych 
inspekcji w fabryce i kontroli 
wyrywkowych obowiązkowo 
przeprowadzanych przez jednostki 
notyfikowane zgodnie z załącznikiem VIII 
sekcja 4.4, uwzględniając kategorię 
ryzyka, rodzaj wyrobu i specyficzne 
czynniki dotyczące producentów w danym 
państwie członkowskim. W przypadku 
podjęcia takiej decyzji należy na bieżąco 
informować Komisję.

Or. en

Poprawka 546
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 10 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia zharmonizowanego 
stosowania procedur oceny zgodności 
przez jednostki notyfikowane Komisja 

W celu zapewnienia zharmonizowanego 
stosowania procedur oceny zgodności 
przez jednostki notyfikowane Komisja 
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może, w drodze aktów wykonawczych, 
określić warunki i aspekty proceduralne 
którejkolwiek z następujących kwestii:

określa, w drodze aktów wykonawczych, 
warunki i aspekty proceduralne 
którejkolwiek z następujących kwestii:

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest dopilnowanie, by wszystkie jednostki notyfikowane stosowały procedury 
oceny zgodności na takim samym stale wysokim poziomie.

Poprawka 547
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 10 – akapit pierwszy – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– minimalna częstotliwość 
niezapowiedzianych inspekcji w fabryce i 
kontroli wyrywkowych obowiązkowo 
przeprowadzanych przez jednostki 
notyfikowane zgodnie z załącznikiem VIII 
sekcja 4.4, uwzględniając kategorię ryzyka 
i rodzaj wyrobu;

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Liczba niezapowiedzianych inspekcji musi zostać jasno określona w sekcji 4.4 załącznika 
VIII, tak aby wzmocnić niezbędne kontrole i zapewnić niezapowiedziane inspekcje o tej samej 
częstotliwości i na tym samym poziomie we wszystkich państwach członkowskich. Z uwagi na 
powyższe, niezapowiedziane inspekcje powinno się przeprowadzać przynajmniej raz w cyklu 
certyfikacyjnym u każdego producenta i w odniesieniu do każdej grupy rodzajowej wyrobów. 
Mając na względzie istotny charakter tego instrumentu, zakres oraz procedury 
niezapowiedzianych inspekcji powinny zostać określone w samym rozporządzeniu, a nie w 
przepisach wprowadzanych na dalszym etapie, np. w drodze aktów wykonawczych.

Poprawka 548
Holger Krahmer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 10 – akapit pierwszy – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– minimalna częstotliwość 
niezapowiedzianych inspekcji w fabryce i 
kontroli wyrywkowych obowiązkowo 
przeprowadzanych przez jednostki 
notyfikowane zgodnie z załącznikiem VIII 
sekcja 4.4, uwzględniając kategorię ryzyka 
i rodzaj wyrobu;

skreślone

Or. de

Uzasadnienie

Liczba niezapowiedzianych inspekcji, o których mowa w sekcji 4.4 załącznika VIII, musi być 
jasno ustalona w celu wzmocnienia niezbędnych kontroli i zapewnienia, że takie inspekcje 
odbywają się na takim samym poziomie i z taką samą częstotliwością we wszystkich 
państwach członkowskich. W związku z tym skreślenie powyższego tiret jest zgodne z 
proponowaną zmianą sekcji 4.4 załącznika VIII wyjaśniającą przepisy.

Poprawka 549
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 10 – akapit pierwszy – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– minimalna częstotliwość 
niezapowiedzianych inspekcji w fabryce i 
kontroli wyrywkowych obowiązkowo 
przeprowadzanych przez jednostki 
notyfikowane zgodnie z załącznikiem VIII 
sekcja 4.4, uwzględniając kategorię ryzyka 
i rodzaj wyrobu;

skreślone

Or. en

Poprawka 550
Milan Cabrnoch



AM\936127PL.doc 61/94 PE510.766v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. W kontekście postępu technicznego 
lub wszelkich informacji uzyskanych w 
trakcie wyznaczania lub monitorowania 
jednostek notyfikowanych określonych w 
art. 28 do 40 lub w trakcie działań w 
zakresie obserwacji i nadzoru rynku, o 
których to działaniach mowa w art. 61 do 
75, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89 zmieniających lub 
uzupełniających procedury oceny 
zgodności określone w załącznikach VIII 
do XI.

skreślony

Or. cs

Poprawka 551
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. W kontekście postępu technicznego 
lub wszelkich informacji uzyskanych w 
trakcie wyznaczania lub monitorowania 
jednostek notyfikowanych określonych w 
art. 28 do 40 lub w trakcie działań w 
zakresie obserwacji i nadzoru rynku, o 
których to działaniach mowa w art. 61 do 
75, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89 zmieniających lub 
uzupełniających procedury oceny 
zgodności określone w załącznikach VIII 
do XI.

skreślony

Or. de
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Poprawka 552
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. W kontekście postępu technicznego lub 
wszelkich informacji uzyskanych w trakcie 
wyznaczania lub monitorowania jednostek 
notyfikowanych określonych w art. 28 do 
40 lub w trakcie działań w zakresie 
obserwacji i nadzoru rynku, o których to 
działaniach mowa w art. 61 do 75, Komisja 
jest uprawniona do przyjmowania aktów
delegowanych zgodnie z art. 89
zmieniających lub uzupełniających 
procedury oceny zgodności określone w 
załącznikach VIII do XI.

11. W kontekście postępu technicznego lub 
wszelkich informacji uzyskanych w trakcie 
wyznaczania lub monitorowania jednostek 
notyfikowanych określonych w art. 28 do 
40 lub w trakcie działań w zakresie 
obserwacji i nadzoru rynku, o których to 
działaniach mowa w art. 61 do 75, Komisja 
jest uprawniona do przyjmowania aktów
wykonawczych zgodnie z art. 88
zmieniających lub uzupełniających 
procedury oceny zgodności określone w 
załącznikach VIII do XI.

Or. fr

Poprawka 553
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. Odpowiednio: agencja, właściwy 
organ krajowy lub jednostki notyfikowane 
zatrzymują i przechowują jeden prototyp 
każdego wyrobu, który otrzymali od 
producenta i który oceniali, przez okres co 
najmniej pięciu lat od zakończenia tej 
oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zniechęcić do wszelkich oszustw na etapie produkcji, takich jak skandal z udziałem 
francuskiej firmy PIP wytwarzającej protezy piersi, oraz aby ogólnie ułatwić nadzór rynku, 
istotne jest, aby móc porównywać wyroby wprowadzone na rynek z prototypami, które zostały 
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poddane ocenie.

Poprawka 554
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Jeśli procedury oceny zgodności 
wymagają zaangażowania jednostki 
notyfikowanej, producent może zwrócić się 
do dowolnej jednostki notyfikowanej, 
której notyfikacja obejmuje przedmiotowe 
czynności w ramach oceny zgodności, 
procedury oceny zgodności i wyroby. W 
odniesieniu do tej samej czynności w 
ramach oceny zgodności nie można złożyć 
wniosku jednocześnie do więcej niż jednej 
jednostki notyfikowanej. Producent musi 
poinformować właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym ma siedzibę, o 
nazwie wybranej przez siebie jednostki 
notyfikowanej.

Or. fr

Poprawka 555
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jednostka notyfikowana rozpatrująca 
wniosek powiadamia pozostałe jednostki 
notyfikowane o producencie wycofującym 
swój wniosek przed wydaniem przez tę 
jednostkę decyzji odnośnie do oceny 
zgodności.

2. Jednostka notyfikowana rozpatrująca 
wniosek powiadamia pozostałe jednostki 
notyfikowane o producencie wycofującym 
swój wniosek przed wydaniem przez tę 
jednostkę decyzji odnośnie do oceny 
zgodności. Dodatkowo musi bezzwłocznie 
poinformować o tym również wszystkie 
właściwe organy krajowe.
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Or. fr

Poprawka 556
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Na wszystkich etapach procedury
oceny zgodności jednostka notyfikowana 
odpowiadająca za ocenę musi, przed 
wydaniem decyzji dotyczącej zgodności, 
przeprowadzić co najmniej jedną 
niezapowiedzianą wizytę w miejscu 
produkcji należącym do producenta. Taka 
niezapowiedziana wizyta zakłada, że 
producent nie został w żaden sposób 
poinformowany o możliwym terminie i 
godzinach wizyty. Informuje ona właściwy 
organ zainteresowanego państwa 
członkowskiego o wynikach takiej wizyty.

Or. fr

Poprawka 557
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 558
Milan Cabrnoch
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. cs

Poprawka 559
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Proponowana procedura opóźnia dostęp do rynku i powoduje niepewność prawa dla 
producentów wyrobów medycznych, a przy tym nie zwiększa bezpieczeństwa pacjentów.

Poprawka 560
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. de

Poprawka 561
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. de

Uzasadnienie

W celu zwiększenia bezpieczeństwa wyrobów medycznych konieczne jest w szczególności 
wzmocnienie pozycji jednostek notyfikowanych. Procedura kontroli stwarza ryzyko, że nowe, 
wysoce innowacyjne wyroby medyczne będą dostępne dla pacjentów z dużym opóźnieniem.

Poprawka 562
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 44 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class III, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities.A pre-approval system for medical devices will 
also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, authorities and 
the Commission, without ensuring an actual increase in the safety of users.

Poprawka 563
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proces zaproponowany przez Komisję będzie skutkował opóźnieniami, powielaniem i 
dodatkowymi kosztami bez żadnej gwarancji, że będzie w stanie zapewnić pacjentom 
dodatkowe środki ochronne. Zamiast tego należy skupić się na poprawie jakości jednostek 
notyfikowanych i ocen, które przeprowadzają.

Poprawka 564
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Taki mechanizm kontroli skutkowałby wydłużeniem procesu oceny i wzrostem kosztów, co nie 
byłoby równoważone żadnymi korzyściami. Procedura ta nie zwiększa poziomu 
bezpieczeństwa pacjentów, działa także na niekorzyść MŚP, które nie będą w stanie rozwijać 
nowych innowacyjnych produktów.

Poprawka 565
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mechanizm kontroli określonych ocen 
zgodności

Ocena naukowa przygotowana przez 
MDCG
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Or. en

Uzasadnienie

A European assessment should be foreseen and made systematic for sensitive and innovating 
medical devices. The result of that assessment should be binding in order to guarantee that it 
does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would prevent devices 
from being certified and introduced on the market. Once gained experience, the Commission 
supported by expert panels should establish guidelines and common technical specifications 
addressed to manufacturers and notified bodies on clinical evaluation and post-market 
follow-up; this would progressively reduce this European assessment mechanism to first class 
and innovative devices.

Poprawka 566
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mechanizm kontroli określonych ocen 
zgodności

Informacje na temat niektórych ocen 
zgodności wyrobów medycznych w 
Komisji Europejskiej i MDCG

Or. fr

Poprawka 567
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostki notyfikowane powiadamiają 
Komisję o wnioskach o przeprowadzenie 
oceny zgodności dla wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa III, z 
wyłączeniem wniosków złożonych w celu 
uzupełnienia lub przedłużenia istniejących 
certyfikatów. Takiemu powiadomieniu 
towarzyszy projekt instrukcji używania, o 
którym mowa w załączniku I sekcja 19.3, 
oraz projekt podsumowania dotyczącego 

1. Jednostki notyfikowane powiadamiają 
Komisję o wnioskach o przeprowadzenie 
oceny zgodności dla wyrobów do 
implantacji sklasyfikowanych jako klasa 
III, z wyłączeniem wniosków złożonych w 
celu uzupełnienia lub przedłużenia 
istniejących certyfikatów. Takiemu 
powiadomieniu towarzyszy projekt 
instrukcji używania, o którym mowa w 
załączniku I sekcja 19.3, oraz projekt 
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bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej, o 
którym mowa w art. 26. W powiadomieniu 
tym jednostka notyfikowana wskazuje 
przewidywaną datę ukończenia oceny 
zgodności. Komisja niezwłocznie 
przekazuje to powiadomienie i 
towarzyszące mu dokumenty do MDCG.

podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej, o 
którym mowa w art. 26. W powiadomieniu 
tym jednostka notyfikowana wskazuje 
przewidywaną datę ukończenia oceny 
zgodności. Komisja niezwłocznie 
przekazuje to powiadomienie i 
towarzyszące mu dokumenty do MDCG.

Or. fr

Poprawka 568
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostki notyfikowane powiadamiają 
Komisję o wnioskach o przeprowadzenie
oceny zgodności dla wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa III, z 
wyłączeniem wniosków złożonych w celu 
uzupełnienia lub przedłużenia 
istniejących certyfikatów. Takiemu 
powiadomieniu towarzyszy projekt 
instrukcji używania, o którym mowa w 
załączniku I sekcja 19.3, oraz projekt 
podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej, o 
którym mowa w art. 26. W powiadomieniu 
tym jednostka notyfikowana wskazuje 
przewidywaną datę ukończenia oceny 
zgodności. Komisja niezwłocznie 
przekazuje to powiadomienie i 
towarzyszące mu dokumenty do MDCG.

1. Przed wystawieniem certyfikatu 
zgodności jednostka notyfikowana zwraca 
się o przeprowadzoną przez MDCG ocenę 
naukową oceny klinicznej i klinicznych 
działań następczych po wprowadzeniu do 
obrotu dla wyrobów do implantacji 
sklasyfikowanych jako wyroby klasy III.

Or. en

Poprawka 569
Mairead McGuinness
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Wyrób sklasyfikowany jako klasa III 
jest oceniany wyłącznie przez właściwą 
jednostkę notyfikowaną, której 
notyfikacja obejmuje tą konkretną 
kategorię lub grupę wyrobów klasy III.

1. Jednostki notyfikowane powiadamiają
Komisję o wnioskach o przeprowadzenie 
oceny zgodności dla wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa III, z 
wyłączeniem wniosków złożonych w celu 
uzupełnienia lub przedłużenia 
istniejących certyfikatów. Takiemu 
powiadomieniu towarzyszy projekt 
instrukcji używania, o którym mowa w 
załączniku I sekcja 19.3, oraz projekt 
podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej, o 
którym mowa w art. 26. W powiadomieniu 
tym jednostka notyfikowana wskazuje 
przewidywaną datę ukończenia oceny 
zgodności. Komisja niezwłocznie 
przekazuje to powiadomienie i 
towarzyszące mu dokumenty do MDCG.

1. Jednostki notyfikowane informują
Komisję o wszystkich wnioskach o 
przeprowadzenie oceny zgodności dla 
wyrobów sklasyfikowanych jako klasa III, 
w tym dla wniosków, które są później 
wycofywane. 

Takiemu powiadomieniu towarzyszy 
projekt instrukcji używania, o którym 
mowa w załączniku I sekcja 19.3, projekt 
podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej, o 
którym mowa w art. 26, oraz nazwisko 
eksperta klinicznego wybranego do 
przeprowadzenia oceny z wykazu 
opracowanego przez MDCG na mocy 
art. 80 lit. g) w celu dokonania przeglądu 
sprawozdania producenta z oceny 
klinicznej.
W powiadomieniu tym jednostka 
notyfikowana wskazuje przewidywaną datę 
ukończenia oceny zgodności.

Komisja niezwłocznie przekazuje to 
powiadomienie o wniosku i towarzyszące 
mu dokumenty do MDCG.



AM\936127PL.doc 71/94 PE510.766v01-00

PL

1a. MDCG może wystąpić do jednostki 
notyfikowanej o przedstawienie pełnego 
sprawozdania producenta z oceny 
klinicznej, planu klinicznych działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu i 
sprawozdania eksperta klinicznego. Przy 
selekcji spraw objętych obowiązkiem 
przedłożenia dokumentacji uwzględnia się 
należycie zasadę równego traktowania.
1b. MDCG może zgłosić uwagi do planu 
klinicznych działań następczych 
producenta po wprowadzeniu do obrotu. 
Jeśli MDCG zgłosi uwagi, producent 
odpowiada na nie w ciągu 30 dni.
1c. Komisja udostępnia do wiadomości 
publicznej streszczenie uwag zgłoszonych 
zgodnie z ust. 3 i wynik procedury oceny 
zgodności. Komisja nie ujawnia danych 
osobowych ani informacji mających 
charakter tajemnicy handlowej.
1d. Komisja tworzy infrastrukturę 
techniczną do elektronicznej wymiany 
danych między jednostkami 
notyfikowanymi a MDCG do celów 
niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 570
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostki notyfikowane powiadamiają 
Komisję o wnioskach o przeprowadzenie 
oceny zgodności dla wyrobów
sklasyfikowanych jako klasa III, z 
wyłączeniem wniosków złożonych w celu 
uzupełnienia lub przedłużenia 
istniejących certyfikatów. Takiemu 
powiadomieniu towarzyszy projekt 

1. Ocena zgodności wyrobów medycznych 
zaklasyfikowanych do klasy III musi 
zostać przeprowadzona przez producenta,
pod nadzorem państw członkowskich. 
Producent musi udowodnić, że 
wprowadzenie na rynek nowego wyrobu 
leży w interesie medycznym i społeczno-
gospodarczym. Musi też przedstawić 
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instrukcji używania, o którym mowa w 
załączniku I sekcja 19.3, oraz projekt 
podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej, o 
którym mowa w art. 26. W powiadomieniu 
tym jednostka notyfikowana wskazuje 
przewidywaną datę ukończenia oceny 
zgodności. Komisja niezwłocznie 
przekazuje to powiadomienie i 
towarzyszące mu dokumenty do MDCG.

dodatkowo dowody skuteczności i 
bezpieczeństwa tego wyrobu. Należy to 
wykazać naukowo i w sposób niezależny.

Or. fr

Poprawka 571
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od art. 44 ust. 1 akapit 
pierwszy wymóg ten nie dotyczy wyrobów, 
których specyfikacje, o których mowa w 
art. 6 i 7, zostały opublikowane do celów 
oceny klinicznej i klinicznych działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu 
oraz wyrobów, w przypadku których 
wniosek o przyznanie certyfikatu składany 
jest wyłącznie w celu uzupełnienia lub 
odnowienia już wydanych certyfikatów.

Or. en

Poprawka 572
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przeciągu 28 dni od otrzymania 
informacji, o których mowa w ust. 1, 

skreślony
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MDCG może zażądać do jednostki 
notyfikowanej przedłożenia streszczenia 
wstępnej oceny zgodności przed wydaniem 
certyfikatu. Na prośbę któregokolwiek ze 
swoich członków lub Komisji MDCG 
podejmuje decyzję o przedstawieniu 
takiego żądania zgodnie z procedurą 
określoną w art. 78 ust. 4. W swoim 
żądaniu MDCG podaje uzasadniony 
naukowo i związany ze zdrowiem powód, 
dla którego zdecydował, by w danej 
sprawie przedłożono streszczenie wstępnej 
oceny zgodności. Przy selekcji spraw 
objętych obowiązkiem przedłożenia 
wstępnej oceny zgodności uwzględnia się 
należycie zasadę równego traktowania.
W terminie 5 dni od otrzymania żądania 
MDCG jednostka notyfikowana 
powiadamia o tym fakcie producenta.

Or. fr

Poprawka 573
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przeciągu 28 dni od otrzymania 
informacji, o których mowa w ust. 1, 
MDCG może zażądać do jednostki 
notyfikowanej przedłożenia streszczenia 
wstępnej oceny zgodności przed wydaniem 
certyfikatu. Na prośbę któregokolwiek ze 
swoich członków lub Komisji MDCG 
podejmuje decyzję o przedstawieniu 
takiego żądania zgodnie z procedurą 
określoną w art. 78 ust. 4. W swoim 
żądaniu MDCG podaje uzasadniony 
naukowo i związany ze zdrowiem powód, 
dla którego zdecydował, by w danej 
sprawie przedłożono streszczenie wstępnej 
oceny zgodności. Przy selekcji spraw 

skreślony
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objętych obowiązkiem przedłożenia 
wstępnej oceny zgodności uwzględnia się 
należycie zasadę równego traktowania.
W terminie 5 dni od otrzymania żądania 
MDCG jednostka notyfikowana 
powiadamia o tym fakcie producenta.

Or. fr

Poprawka 574
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przeciągu 28 dni od otrzymania 
informacji, o których mowa w ust. 1, 
MDCG może zażądać do jednostki 
notyfikowanej przedłożenia streszczenia 
wstępnej oceny zgodności przed wydaniem 
certyfikatu. Na prośbę któregokolwiek ze 
swoich członków lub Komisji MDCG 
podejmuje decyzję o przedstawieniu 
takiego żądania zgodnie z procedurą 
określoną w art. 78 ust. 4. W swoim 
żądaniu MDCG podaje uzasadniony 
naukowo i związany ze zdrowiem powód, 
dla którego zdecydował, by w danej 
sprawie przedłożono streszczenie wstępnej 
oceny zgodności. Przy selekcji spraw 
objętych obowiązkiem przedłożenia 
wstępnej oceny zgodności uwzględnia się 
należycie zasadę równego traktowania.

W przeciągu 20 dni od otrzymania 
informacji, o których mowa w ust. 1, 
MDCG może zażądać do jednostki 
notyfikowanej przedłożenia streszczenia 
wstępnej oceny zgodności przed wydaniem 
certyfikatu. Na prośbę któregokolwiek ze 
swoich członków lub Komisji MDCG 
podejmuje decyzję o przedstawieniu 
takiego żądania zgodnie z procedurą 
określoną w art. 78 ust. 4. W swoim 
żądaniu MDCG podaje uzasadniony 
naukowo i związany ze zdrowiem powód, 
dla którego zdecydował, by w danej 
sprawie przedłożono streszczenie wstępnej 
oceny zgodności. Przy selekcji spraw 
objętych obowiązkiem przedłożenia 
wstępnej oceny zgodności uwzględnia się 
należycie zasadę równego traktowania.

Or. fr

Poprawka 575
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przeciągu 28 dni od otrzymania 
informacji, o których mowa w ust. 1,
MDCG może zażądać do jednostki 
notyfikowanej przedłożenia streszczenia 
wstępnej oceny zgodności przed wydaniem 
certyfikatu. Na prośbę któregokolwiek ze 
swoich członków lub Komisji MDCG 
podejmuje decyzję o przedstawieniu 
takiego żądania zgodnie z procedurą 
określoną w art. 78 ust. 4. W swoim 
żądaniu MDCG podaje uzasadniony 
naukowo i związany ze zdrowiem powód, 
dla którego zdecydował, by w danej 
sprawie przedłożono streszczenie wstępnej 
oceny zgodności. Przy selekcji spraw 
objętych obowiązkiem przedłożenia 
wstępnej oceny zgodności uwzględnia się 
należycie zasadę równego traktowania.

MDCG przekazuje wyniki swojej oceny 
naukowej najpóźniej 45 dni po 
przedłożeniu sprawozdania z oceny 
klinicznej, o którym mowa w załączniku 
XIII część A, w tym wyniki badań 
klinicznych, o których mowa w załączniku 
XIV; kliniczne działania następcze po 
wprowadzeniu do obrotu, o których mowa 
w załączniku XIII część B; projekt 
instrukcji używania, o którym mowa w 
załączniku I sekcja 19.3, projekt 
podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej, o 
którym mowa w art. 26, a także 
dokumentację techniczną, o której mowa 
w załączniku XIII. W tym czasie i 
najpóźniej 45 dni po przedłożeniu tych 
dokumentów MDCG może zwrócić się o 
przedłożenie dodatkowych informacji 
koniecznych do oceny naukowej. Do 
czasu przedłożenia dodatkowych 
informacji upływ terminu wynoszącego 45 
dni zostaje wstrzymany. Kolejne wnioski 
MDCG o dodatkowe informacje nie 
powodują wstrzymania biegu okresu, w 
którym MDCG ma dokonać oceny 
naukowej.

Or. en

Poprawka 576
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przeciągu 28 dni od otrzymania 
informacji, o których mowa w ust. 1, 
MDCG może zażądać do jednostki 
notyfikowanej przedłożenia streszczenia 
wstępnej oceny zgodności przed wydaniem 

W przeciągu 28 dni od otrzymania 
informacji, o których mowa w ust. 1, 
MDCG może zażądać do jednostki 
notyfikowanej przedłożenia streszczenia 
wstępnej oceny zgodności przed wydaniem 
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certyfikatu. Na prośbę któregokolwiek ze 
swoich członków lub Komisji MDCG 
podejmuje decyzję o przedstawieniu 
takiego żądania zgodnie z procedurą 
określoną w art. 78 ust. 4. W swoim 
żądaniu MDCG podaje uzasadniony 
naukowo i związany ze zdrowiem powód, 
dla którego zdecydował, by w danej 
sprawie przedłożono streszczenie wstępnej 
oceny zgodności. Przy selekcji spraw 
objętych obowiązkiem przedłożenia 
wstępnej oceny zgodności uwzględnia się 
należycie zasadę równego traktowania.

certyfikatu. Na prośbę któregokolwiek ze 
swoich członków lub Komisji MDCG 
podejmuje decyzję o przedstawieniu 
takiego żądania zgodnie z procedurą 
określoną w art. 78 ust. 4. W swoim 
żądaniu MDCG podaje uzasadniony 
naukowo i związany ze zdrowiem powód 
wybrany z poniższej listy, dla którego 
zdecydował, by w danej sprawie 
przedłożono streszczenie wstępnej oceny 
zgodności.

a) monitorowanie poziomu stosunku 
korzyści do ryzyka dla określonej kategorii 
produktów,
b) gromadzenie danych w celu 
umożliwienia opracowania wspólnych 
specyfikacji technicznych lub apel Komisji 
Europejskiej o opracowanie 
zharmonizowanego standardowego 
upoważnienia dla określonej kategorii 
produktów, 
c) ocena koniecznych kompetencji lub 
wymaganych szkoleń jednostki 
notyfikowanej i innych jednostek 
notyfikowanych w odniesieniu do danej 
kategorii produktów,
d) wkład w planowane działania 
monitorujące jednostki notyfikowanej,
e) wkład w planowane działania w 
zakresie nadzoru rynku,
f) stała weryfikacja wykazu ekspertów 
klinicznych,
g) planowane kampanie informacyjne dla 
obywateli. 
Przy selekcji spraw objętych obowiązkiem 
przedłożenia wstępnej oceny zgodności 
uwzględnia się należycie zasadę równego 
traktowania.

Or. en
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Poprawka 577
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie 5 dni od otrzymania żądania 
MDCG jednostka notyfikowana 
powiadamia o tym fakcie producenta.

skreślony

Or. en

Poprawka 578
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie 5 dni od otrzymania żądania 
MDCG jednostka notyfikowana 
powiadamia o tym fakcie producenta.

Natychmiast po otrzymaniu żądania 
MDCG jednostka notyfikowana 
powiadamia o tym fakcie producenta.

Or. en

Poprawka 579
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. MDCG może zgłosić uwagi do 
streszczenia wstępnej oceny zgodności 
najpóźniej 60 dni po przedłożeniu tego 
streszczenia. W tym okresie, nie później 
niż 30 dni po przedłożeniu streszczenia, 
MDCG może zażądać przedstawienia 
dodatkowych informacji, które z 
uzasadnionych naukowo powodów są 

skreślony
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konieczne do analizy wstępnej oceny 
zgodności dokonanej przez jednostkę 
notyfikowaną. Żądanie takie może 
dotyczyć dostarczenia próbek lub wizyty 
na miejscu w przedsiębiorstwie 
producenta. Do chwili przedstawienia 
żądanych dodatkowych informacji bieg 
terminu zgłoszenia uwag, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 
ulega zawieszeniu. Późniejsze żądania 
dodatkowych informacji wystosowane 
przez MDCG nie powodują zawieszenia 
biegu terminu zgłoszenia uwag.

Or. fr

Poprawka 580
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. MDCG może zgłosić uwagi do 
streszczenia wstępnej oceny zgodności 
najpóźniej 60 dni po przedłożeniu tego 
streszczenia. W tym okresie, nie później 
niż 30 dni po przedłożeniu streszczenia, 
MDCG może zażądać przedstawienia 
dodatkowych informacji, które z 
uzasadnionych naukowo powodów są 
konieczne do analizy wstępnej oceny 
zgodności dokonanej przez jednostkę 
notyfikowaną. Żądanie takie może 
dotyczyć dostarczenia próbek lub wizyty 
na miejscu w przedsiębiorstwie 
producenta. Do chwili przedstawienia 
żądanych dodatkowych informacji bieg 
terminu zgłoszenia uwag, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 
ulega zawieszeniu. Późniejsze żądania 
dodatkowych informacji wystosowane 
przez MDCG nie powodują zawieszenia 
biegu terminu zgłoszenia uwag.

skreślony
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Or. fr

Poprawka 581
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. MDCG może zgłosić uwagi do 
streszczenia wstępnej oceny zgodności 
najpóźniej 60 dni po przedłożeniu tego 
streszczenia. W tym okresie, nie później 
niż 30 dni po przedłożeniu streszczenia, 
MDCG może zażądać przedstawienia 
dodatkowych informacji, które z 
uzasadnionych naukowo powodów są 
konieczne do analizy wstępnej oceny 
zgodności dokonanej przez jednostkę 
notyfikowaną. Żądanie takie może 
dotyczyć dostarczenia próbek lub wizyty 
na miejscu w przedsiębiorstwie 
producenta. Do chwili przedstawienia 
żądanych dodatkowych informacji bieg 
terminu zgłoszenia uwag, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 
ulega zawieszeniu. Późniejsze żądania 
dodatkowych informacji wystosowane 
przez MDCG nie powodują zawieszenia 
biegu terminu zgłoszenia uwag.

3. MDCG może pozytywnie lub 
negatywnie zaopiniować streszczenie
wstępnej oceny zgodności najpóźniej 40
dni po przedłożeniu tego streszczenia.
Jeżeli we wspomnianym terminie 40 dni 
nie zostanie wydana żadna opinia, uznaje 
się ją domyślnie za pozytywną. W tym 
okresie, nie później niż 20 dni po 
przedłożeniu streszczenia, MDCG może 
zażądać przedstawienia dodatkowych 
informacji, które z uzasadnionych 
naukowo powodów są konieczne do 
analizy wstępnej oceny zgodności 
dokonanej przez jednostkę notyfikowaną.
Żądanie takie może dotyczyć dostarczenia 
próbek lub wizyty na miejscu w 
przedsiębiorstwie producenta. Do chwili 
przedstawienia żądanych dodatkowych 
informacji bieg terminu zgłoszenia uwag, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym 
niniejszego ustępu, ulega zawieszeniu.
Późniejsze żądania dodatkowych 
informacji wystosowane przez MDCG nie 
powodują zawieszenia biegu terminu 
zgłoszenia uwag.

Or. fr

Poprawka 582
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3



PE510.766v01-00 80/94 AM\936127PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. MDCG może zgłosić uwagi do 
streszczenia wstępnej oceny zgodności 
najpóźniej 60 dni po przedłożeniu tego 
streszczenia. W tym okresie, nie później 
niż 30 dni po przedłożeniu streszczenia, 
MDCG może zażądać przedstawienia 
dodatkowych informacji, które z 
uzasadnionych naukowo powodów są 
konieczne do analizy wstępnej oceny 
zgodności dokonanej przez jednostkę 
notyfikowaną. Żądanie takie może 
dotyczyć dostarczenia próbek lub wizyty 
na miejscu w przedsiębiorstwie 
producenta. Do chwili przedstawienia 
żądanych dodatkowych informacji bieg 
terminu zgłoszenia uwag, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 
ulega zawieszeniu. Późniejsze żądania 
dodatkowych informacji wystosowane 
przez MDCG nie powodują zawieszenia 
biegu terminu zgłoszenia uwag.

3. Ocena naukowa MDCG oparta jest na 
ocenie dokumentacji dokonanej przez 
Naukową Radę Doradczą, o której mowa 
w art. 80a. Jeżeli producent zwrócił się o 
poradę naukową dotyczącą danego 
wyrobu, zgodnie z procedurą opisaną w 
art. 82a, wynik wspomnianej procedury 
jest przedstawiony wraz z notyfikacją lub 
w momencie zakończenia procedury. 
Porada naukowa jest należycie 
uwzględniana przez MDCG i Komisję w 
trakcie wdrażania niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 583
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jednostka notyfikowana należycie 
rozważa wszelkie uwagi otrzymane 
zgodnie z ust. 3. Przekazuje ona Komisji 
wyjaśnienie sposobu ich uwzględnienia, w 
tym należyte uzasadnienie w przypadku 
niezastosowania się do otrzymanych 
uwag, a także swoją ostateczną decyzję 
dotyczącą danej oceny zgodności. Komisja 
niezwłocznie przekazuje te informacje do 
MDCG.

skreślony
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Or. fr

Poprawka 584
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jednostka notyfikowana należycie 
rozważa wszelkie uwagi otrzymane
zgodnie z ust. 3. Przekazuje ona Komisji
wyjaśnienie sposobu ich uwzględnienia, w 
tym należyte uzasadnienie w przypadku 
niezastosowania się do otrzymanych 
uwag, a także swoją ostateczną decyzję 
dotyczącą danej oceny zgodności. Komisja 
niezwłocznie przekazuje te informacje do 
MDCG.

4. Ostateczna decyzja jednostki 
notyfikowanej dotycząca oceny zgodności 
zależy od opinii wydanej zgodnie z ust. 3.
Jednostka notyfikowana może przedstawić 
uwagi do opinii dla Komisji, która 
niezwłocznie przekazuje te informacje do 
MDCG.

Jeżeli opinia wydana zgodnie z ust. 3 jest 
negatywna oraz po niezwłocznym 
poinformowaniu o tym producenta, 
jednostka notyfikowana dysponuje 
terminem 15 dni od dnia otrzymania 
opinii, by zwrócić się o ponowne 
rozpatrzenie.
W terminie 30 dni od dnia otrzymania 
wniosku o ponowne rozpatrzenie MDCG 
przesyła jednostce notyfikowanej 
ostateczną opinię.  Ostatecznej opinii 
towarzyszy sprawozdanie przedstawiające 
uzasadnienie wniosków.
Jeżeli opinia wydana zgodnie z ust. 3 jest 
pozytywna, jednostka notyfikowana może 
przystąpić do certyfikacji. Jeżeli jednak 
pozytywna ocena zależy od podjęcia 
konkretnych środków (takich jak przyjęcie 
planu klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu lub przyznanie 
certyfikatu na czas ograniczony), 
jednostka notyfikowana wydaje certyfikat 
zgodności jedynie w przypadku, gdy 
wspomniane środki zostaną faktycznie 
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podjęte.

Or. fr

Poprawka 585
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jednostka notyfikowana należycie 
rozważa wszelkie uwagi otrzymane 
zgodnie z ust. 3. Przekazuje ona Komisji 
wyjaśnienie sposobu ich uwzględnienia, w 
tym należyte uzasadnienie w przypadku 
niezastosowania się do otrzymanych 
uwag, a także swoją ostateczną decyzję 
dotyczącą danej oceny zgodności. Komisja 
niezwłocznie przekazuje te informacje do 
MDCG.

4. W przypadku wystawienia pozytywnej 
oceny naukowej jednostka notyfikowana
może kontynuować certyfikację. Jeżeli 
jednak pozytywna ocena naukowa zależy 
od zastosowania konkretnych środków 
(np. przyjęcia planu klinicznych działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu, 
przyznania certyfikatu na ograniczony 
czas), jednostka notyfikowana wydaje 
certyfikat zgodności jedynie w przypadku, 
gdy wspomniane środki zostaną 
zastosowane.

Or. en

Poprawka 586
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku negatywnej oceny naukowej 
jednostka notyfikowana nie wystawia 
certyfikatu zgodności. Niemniej jednak 
jednostka notyfikowana może przedstawić 
nowe informacje w odpowiedzi na 
wyjaśnienia zawarte w ocenie naukowej 
MDCG.
Na wniosek producenta Komisja 
organizuje spotkanie wyjaśniające, które 
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pozwoli na przedyskutowanie naukowych 
powodów negatywnej oceny naukowej 
oraz działań, które producent może 
podjąć, lub danych, które może 
dostarczyć, by odpowiedzieć na 
wątpliwości MDCG.

Or. en

Poprawka 587
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może, jeśli uzna to za konieczne 
dla ochrony bezpieczeństwa pacjentów i 
zdrowia publicznego, określić w drodze 
aktów wykonawczych konkretne kategorie 
lub grupy wyrobów innych niż wyroby 
klasy III, do których stosuje się ust. 1 do 4 
przez z góry ustalony okres. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

Komisja może, jeśli uzna to za konieczne 
dla ochrony bezpieczeństwa pacjentów i 
zdrowia publicznego, określić w drodze 
aktów wykonawczych konkretne wyroby,
kategorie lub grupy wyrobów innych niż 
wyroby, o których mowa w ustępie 1, do 
których stosuje się ust. 1 do 4 przez z góry 
ustalony okres. Takie akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 88 ust. 
3.

Or. en

Poprawka 588
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może, jeśli uzna to za konieczne 
dla ochrony bezpieczeństwa pacjentów i 
zdrowia publicznego, określić w drodze 
aktów wykonawczych konkretne kategorie 
lub grupy wyrobów innych niż wyroby 

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.



PE510.766v01-00 84/94 AM\936127PL.doc

PL

klasy III, do których stosuje się ust. 1 do 4 
przez z góry ustalony okres. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

Or. en

Poprawka 589
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może, jeśli uzna to za konieczne 
dla ochrony bezpieczeństwa pacjentów i 
zdrowia publicznego, określić w drodze 
aktów wykonawczych konkretne kategorie 
lub grupy wyrobów innych niż wyroby 
klasy III, do których stosuje się ust. 1 do 4
przez z góry ustalony okres. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

Komisja może, jeśli uzna to za konieczne 
dla ochrony bezpieczeństwa pacjentów i 
zdrowia publicznego, określić w drodze 
aktów wykonawczych konkretne kategorie 
lub grupy wyrobów innych niż wyroby 
klasy III, do których stosuje się
postanowienia ust. 1 przez z góry ustalony 
okres. Takie akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 88 ust. 3.

Or. fr

Poprawka 590
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) nowość wyrobu lub technologii, na 
której wyrób ten się opiera, i związane z 
tym istotne znaczenie kliniczne lub istotne 
znaczenie dla zdrowia publicznego;

(a) technologiczna nowość lub nowe 
zastosowanie terapeutyczne, które mogą 
mieć istotne znaczenie kliniczne lub istotne 
znaczenie dla zdrowia publicznego;

Or. en
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Poprawka 591
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja udostępnia do wiadomości 
publicznej streszczenie uwag zgłoszonych
zgodnie z ust. 3 i wynik procedury oceny 
zgodności. Komisja nie ujawnia danych 
osobowych ani informacji mających 
charakter tajemnicy handlowej.

6. Komisja udostępnia do wiadomości 
publicznej opinie wydane zgodnie z ust. 3 i 
wynik procedury oceny zgodności.
Komisja nie ujawnia danych osobowych 
ani informacji mających charakter 
tajemnicy handlowej.

Or. fr

Poprawka 592
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja udostępnia do wiadomości 
publicznej streszczenie uwag zgłoszonych 
zgodnie z ust. 3 i wynik procedury oceny 
zgodności. Komisja nie ujawnia danych 
osobowych ani informacji mających 
charakter tajemnicy handlowej.

6. Komisja udostępnia do wiadomości 
publicznej streszczenie uwag zgłoszonych 
zgodnie z ust. 3 i wynik procedury oceny 
zgodności. Komisja nie ujawnia danych 
osobowych ani informacji mających 
charakter tajemnicy przemysłowej.

Or. fr

Poprawka 593
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja tworzy infrastrukturę 
techniczną do elektronicznej wymiany 
danych między jednostkami 
notyfikowanymi a MDCG do celów 
niniejszego artykułu.

7. Komisja tworzy infrastrukturę 
techniczną do elektronicznej wymiany 
danych między nią samą, jednostkami 
notyfikowanymi a MDCG do celów 
niniejszego artykułu.

Or. fr

Poprawka 594
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja może, w drodze aktów 
wykonawczych, określić warunki i aspekty 
proceduralne dotyczące przedłożenia i 
analizy streszczenia wstępnej oceny 
zgodności zgodnie z ust. 2 i 3. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

skreślony

Or. fr

Poprawka 595
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja może, w drodze aktów 
wykonawczych, określić warunki i aspekty 
proceduralne dotyczące przedłożenia i 
analizy streszczenia wstępnej oceny 
zgodności zgodnie z ust. 2 i 3. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

8. Komisja może, w drodze aktów 
wykonawczych, określić warunki i aspekty 
proceduralne dotyczące stosowania 
niniejszego artykułu. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.
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Or. en

Poprawka 596
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44a
Kontrola jednostek notyfikowanych i ocen 

wzajemnych właściwych organów 
krajowych odpowiedzialnych za jednostki 

notyfikowane
1. MDCG zapewnia:
a) dostosowanie oceny wstępnej, 
kwalifikacji, notyfikacji i nadzoru 
jednostek notyfikowanych;
b) monitorowanie stałej jakości i 
kompetencji jednostek notyfikowanych 
klasy III i ich ocen
c) oraz działania właściwych organów 
krajowych odpowiedzialnych za jednostki 
notyfikowane w zakresie notyfikacji i 
nadzoru za pomocą oceny wzajemnej, o 
której mowa w art. 28 ust. 8.
2. Aby osiągnąć cel, o którym mowa w 
ust. 1 lit. a), MDCG:
a) dysponuje wystarczająca liczbą 
kompetentnych pracowników, którzy 
posiadają kwalifikacje w zakresie oceny 
organów odpowiedzialnych za ocenę 
zgodności i jednostek notyfikowanych. 
Przynajmniej dwóch takich ekspertów i 
przedstawiciel Komisji uczestniczą w 
zespołach ds. oceny wspólnej na potrzeby 
oceny organów odpowiedzialnych za 
ocenę zgodności na mocy art. 32 ust. 3 i 
jednostek notyfikowanych na mocy art. 35 
ust. 4;
b) przeprowadza przegląd opinii zespołu 
ds. oceny wspólnej o sprawozdaniu z 
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oceny i projekcie notyfikacji na mocy 
art. 32 ust. 6 i podejmuje decyzję w 
sprawie wydania pozytywnego lub 
negatywnego zalecenia. Zalecenie to jest 
przedkładane Komisji i organowi 
krajowemu odpowiedzialnemu za daną 
jednostkę notyfikowaną;
c) ustanawia szczegółowe wymogi 
kwalifikacyjne dotyczące swoich 
ekspertów w dziedzinie oceny organów 
odpowiedzialnych za ocenę zgodności i 
jednostek notyfikowanych; 
d) ustanawia szczegółowe 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
jednostek notyfikowanych oraz ocen i 
zadań realizowanych przez jednostki 
notyfikowane, które to przepisy są 
obowiązkowo stosowane i monitorowane 
w ramach wstępnej oceny organów 
odpowiedzialnych za ocenę zgodności i 
monitorowania ich notyfikacji jako 
jednostki notyfikowane. Przepisy te 
obejmują:
i. warunki oceny i notyfikacji jako 
jednostka notyfikowana, w tym wymogi 
dotyczące jej organizacji, systemu 
zarządzania jakością i procesów;
ii. wymogi dotyczące niezbędnych 
zasobów, w tym kwalifikacji i szkoleń;
iii. szczegółowe wymogi dotyczące 
audytorów i osób przeprowadzających 
ocenę techniczną jednostek 
notyfikowanych klasy III;
iv. szczegółowe wymogi dotyczące 
laboratoriów testujących, w tym 
podwykonawców;
v. szczegółowe wymogi dotyczące 
kompetencji w dziedzinie procesów 
sterylizacji, biokompatybilności, wyrobów 
zawierających substancje lecznicze, tkanki 
i komórki pochodzenia ludzkiego i 
zwierzęcego oraz oceny klinicznej;
vi. wymogi dotyczące niezależności, 
bezstronności i poufności;



AM\936127PL.doc 89/94 PE510.766v01-00

PL

vii. szczegółowe przepisy dotyczące 
przeprowadzanych przez jednostki 
notyfikowane ocen wstępnych i ocen 
nadzoru producentów i innych podmiotów 
gospodarczych, wraz ze szczegółowymi i 
odpowiednimi przepisami dotyczącymi 
wyrobów klasy III i wyrobów 
nowatorskich;
viii. częstotliwości przeprowadzanych 
przez jednostki notyfikowane ocen 
nadzoru producentów, które w przypadku 
producentów wyrobów medycznych klasy 
III są przeprowadzane regularnie i co 
najmniej raz w roku;
ix. zakres ocen nadzoru, w tym wymóg 
przeprowadzenia ocen na miejscu 
obejmujących ocenę systemów kontroli 
jakości, w tym obserwacji, weryfikacji 
ważności badań typu i certyfikatów 
badania dokumentacji projektu, oceny 
kliniczne i plany nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu;
x. przepisy i kryteria ocen nadzoru; z 
uwagi na uzasadnione podejrzenie oceny 
takie są przeprowadzane głównie bez 
wcześniejszej zapowiedzi;
xi. przepisy dotyczące ograniczenia lub 
wycofania notyfikacji;
xii. przepisy w zakresie procedury 
arbitrażowej na wypadek braku zgody co 
do negatywnego zalecenia dotyczącego 
oceny wstępnej lub ograniczenia lub 
wycofania notyfikacji.
3. Aby osiągnąć cel, o którym mowa w 
ust. 1 lit. b), trzy lata po notyfikacji danej 
jednostki notyfikowanej, a następnie co 
trzy lata, MDCG oraz zespół ds. oceny 
wspólnej wyznaczony zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 32 ust. 3 i 
4, przeprowadzają ocenę w celu 
stwierdzenia, czy dana jednostka 
notyfikowana nadal spełnia wymogi 
określone w załączniku VI. MDCG może, 
na wniosek Komisji lub państwa 
członkowskiego, wszcząć proces oceny, o 



PE510.766v01-00 90/94 AM\936127PL.doc

PL

którym mowa w niniejszym ustępie, w 
dowolnym momencie, jeśli istnieje 
racjonalna obawa co do ciągłości 
spełniania przez jednostkę notyfikowaną 
wymogów określonych w załączniku VI. 
W przypadku jednostek notyfikowanych, 
których notyfikacja obejmuje wyroby 
klasy III, ocena ta jest przeprowadzana co 
roku i obejmuje między innymi przegląd 
próbek badań dokumentacji projektu 
przeprowadzonych przez jednostkę 
notyfikowaną, aby zweryfikować, czy stale 
spełnia ona wymogi jakościowe i 
kompetencyjne w zakresie oceny wyrobów 
medycznych klasy III.
4. Aby osiągnąć cel, o którym mowa w ust. 
1 lit. c), MDCG ustanawia szczegółowe 
przepisy dotyczące ocen wzajemnych 
organów krajowych odpowiedzialnych za 
jednostki notyfikowane, o których mowa 
w art. 28 ust. 8. Przepisy te stosuje się 
obowiązkowo do wszystkich ocen 
wzajemnych, które są przeprowadzane co 
dwa lata w odniesieniu do właściwych 
organów krajowych odpowiedzialnych za 
jednostki notyfikowane zgodnie z rocznym 
planem ocen wzajemnych wymaganym na 
mocy art. 28 ust. 8.
5. Członkowie MDCG, w tym co najmniej 
jeden przedstawiciel Komisji, uczestniczą
w ocenach wzajemnych organów 
krajowych odpowiedzialnych za jednostki 
notyfikowane, o których mowa w 
art. 28 ust. 8.
6. MDCG ustanawiają szczegółowe 
przepisy dotyczące kwalifikacji swoich 
ekspertów ds. audytu, którzy uczestniczą w 
ocenach wzajemnych określonych w 
art. 28 ust. 8.

Or. en

Poprawka 597
Nora Berra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44a
Powiadomienie przed wprowadzeniem do 

obrotu
1. Jednostki notyfikowane powiadamiają 
Komisję o wnioskach o przeprowadzenie 
oceny zgodności dla wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa III, z 
wyłączeniem wniosków złożonych w celu 
uzupełnienia lub przedłużenia wydanych 
certyfikatów. Takiemu powiadomieniu 
towarzyszy projekt instrukcji używania, o 
którym mowa w załączniku I sekcja 19.3, 
oraz projekt podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej, o 
którym mowa w art. 26. W powiadomieniu 
tym jednostka notyfikowana wskazuje 
przewidywaną datę ukończenia oceny 
zgodności. Komisja niezwłocznie 
przekazuje to powiadomienie i 
towarzyszące mu dokumenty do MDCG.
2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 89 w 
celu rozszerzenia zakresu wyrobów, które 
podlegają obowiązkowi powiadomienia 
przed wprowadzeniem do obrotu zgodnie z 
postanowieniami ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Powiadomienie przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu, przewidziane w art. 44 ust. 1 i 
ust. 5 akapit pierwszy wniosku Komisji powinno zostać utrzymane w nowym artykule, przez co 
Komisja będzie mogła mieć wiedzę o rynku i go nadzorować.

Poprawka 598
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44a
Procedura kontroli dla jednostek 

notyfikowanych i krajowych organów 
odpowiedzialnych za jednostki 

notyfikowane
1. MDCG jest odpowiedzialna za 
standaryzację procedur pierwszej oceny 
kwalifikacji, notyfikacji i monitorowania 
jednostek notyfikowanych oraz 
harmonizację notyfikacji i działań 
kontrolnych krajowych organów 
odpowiedzialnych za jednostki 
notyfikowane.
2. W celu realizacji określonych w ust. 1 
celów standaryzacji pracy krajowych 
organów odpowiedzialnych za jednostki 
notyfikowane MDCG wprowadza jasne 
zasady dotyczące wzajemnej oceny tych 
organów zgodnie z art. 28 ust. 8. Zasady te 
muszą być obowiązkowe dla wszystkich 
ocen wzajemnych przeprowadzanych 
przez krajowe organy odpowiedzialne za 
jednostki notyfikowane co dwa lata 
zgodnie z planem rocznym ustalonym w 
art. 28 ust. 8.
3. W tej ocenie wzajemnej krajowych 
organów odpowiedzialnych za jednostki 
notyfikowane przeprowadzanej zgodnie z 
art. 28 ust. 8 uczestniczą członkowie 
MDCG.
4. MDCG stawia dokładne wymagania 
wobec ekspertów w dziedzinie audytu 
uczestniczących w ocenie wzajemnej 
przeprowadzanej zgodnie z art. 28 ust. 8.
5. W celu realizacji określonych w ust. 1 
celów standaryzacji pracy jednostek 
notyfikowanych w skład MDCG wchodzą 
eksperci ds. jednostek oceniających 
zgodność i jednostek notyfikowanych. Co 
najmniej dwaj tacy eksperci wchodzą w 
skład zespołu ds. oceny wspólnej, o 
którym mowa w art. 32 ust. 3 i którego 
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zadaniem jest monitorowanie jednostek 
oceniających zgodność i jednostek 
notyfikowanych zgodnie z art. 35 ust. 4.
6. W celu realizacji określonych w ust. 1 
celów standaryzacji pracy jednostek 
notyfikowanych MDCG określa 
szczegółowe wymogi dotyczące 
kwalifikacji ekspertów ds. jednostek 
oceniających zgodność i jednostek 
notyfikowanych.
7. MDCG analizuje opinię zespołu ds. 
oceny wspólnej dotyczącą sprawozdania z 
oceny i projektu notyfikacji sporządzoną 
zgodnie z art. 32 ust. 6 i decyduje o 
wydaniu pozytywnego bądź negatywnego 
zalecenia. To zalecenie jest przekazywane 
Komisji oraz krajowym organom 
odpowiedzialnym za jednostki 
notyfikowane.
8. Z myślą o realizacji celu określonego w 
ust. 1 MDCG opracowuje jako dalszy 
środek obowiązkowe, szczegółowe zasady 
oceny jednostek oceniających zgodność i 
jednostek notyfikowanych.
Zasady te obejmują:
a) kryteria oceny i notyfikacji jednostek 
notyfikowanych obejmujące:
- wymogi dotyczące ich organizacji, 
jakości i systemu zarządzania oraz 
procesów;
- wymogi dotyczące koniecznych zasobów, 
w tym kwalifikacji i specjalistycznego 
przygotowania pracowników;
- specjalne wymogi wobec audytorów i 
ekspertów technicznych zajmujących się 
jednostkami notyfikowanymi;
- specjalne wymogi wobec laboratoriów i 
podwykonawców;
- wymogi dotyczące niezależności, 
bezstronności i dyskrecji;
b) szczegółowe zasady dotyczące 
pierwszych ocen i ocen nadzoru:
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- oceny nadzoru są przeprowadzane 
regularnie, co najmniej raz w roku;
- oceny nadzoru są przeprowadzane na 
miejscu i obejmują ocenę certyfikatów 
zarządzania jakością, nadzór typologiczny, 
dokumentację projektu, badania kliniczne 
i nadzór rynkowy po wprowadzeniu do 
obrotu, przy czym szczególny nacisk jest 
położony na wyroby klasy III i nowe 
wyroby;
c) zasady i kryteria ocen nadzoru 
przeprowadzanych w związku z 
uzasadnionymi wątpliwościami; takie 
oceny są głównie niezapowiedziane;
d) zasady ograniczania i wycofywania 
decyzji;
e) zasady procedury arbitrażowej w 
przypadku braku porozumienia co do 
negatywnego zalecenia dla wstępnej oceny 
bądź ograniczenia lub wycofania decyzji.

Or. de


