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Poprawka 599
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs

Poprawka 600
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Przed wydaniem każdego certyfikatu 
jednostka notyfikowana odpowiedzialna 
za wydanie oceny uwzględnia istniejące 
wyniki zawarte w sprawozdaniu z badania 
klinicznego, o którym mowa w art. 59 ust. 
4 niniejszego rozporządzenia. Certyfikaty 
wydawane przez jednostki notyfikowane 
zgodnie z załącznikiem VIII, IX i X 
sporządzone są w języku urzędowym Unii 
określonym przez państwo członkowskie, 
w którym jednostka notyfikowana ma 
siedzibę, lub, w przypadku braku takiego 
określenia, w języku urzędowym Unii 
akceptowanym przez jednostkę 



PE510.767v01-00 4/185 AM\936128PL.doc

PL

notyfikowaną. Minimalny zakres treści 
takich certyfikatów określa się w 
załączniku XII. 

Or. fr

Poprawka 601
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W okresie, w którym certyfikaty 
zgodności zachowują ważność, jednostka 
notyfikowana powinna przeprowadzić co 
najmniej raz w roku niezapowiedzianą 
inspekcję w miejscu wytwarzania wyrobu 
medycznego, który zobowiązana jest 
ocenić. Niezapowiedziana inspekcja 
oznacza, że producent nie zostaje w 
żadnym momencie poinformowany o dniu 
i możliwych godzinach inspekcji.

Or. fr

Poprawka 602
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli jednostka notyfikowana uzna, że 
producent nie spełnia już wymagań 
niniejszego rozporządzenia, zawiesza ona 
lub cofa, uwzględniając zasadę 
proporcjonalności, wydany certyfikat lub 
nakłada na ten certyfikat ograniczenia, 
chyba że działania naprawcze podjęte 
przez producenta w odpowiednim terminie 
wyznaczonym przez jednostkę 

3. Jeśli jednostka notyfikowana uzna, że 
producent nie spełnia już wymagań 
niniejszego rozporządzenia, zawiesza ona 
lub cofa, uwzględniając zasadę 
proporcjonalności, wydany certyfikat lub 
nakłada na ten certyfikat ograniczenia, 
chyba że działania naprawcze podjęte 
przez producenta w odpowiednim terminie 
wyznaczonym przez jednostkę 
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notyfikowaną zapewniają spełnienie 
rzeczonych wymagań. Jednostka 
notyfikowana uzasadnia swoją decyzję.

notyfikowaną zapewniają spełnienie 
rzeczonych wymagań. Jednostka 
notyfikowana uzasadnia swoją decyzję i 
informuje o niej właściwe władze w 
państwach członkowskich, na których 
terenie wyrób medyczny jest produkowany 
i wprowadzany do obrotu, Komisję 
Europejską i MDCG.

Or. fr

Poprawka 603
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89, zmieniających lub 
uzupełniających, w kontekście postępu 
technicznego, minimalny zakres treści 
certyfikatów określony w załączniku XII. 

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów wykonawczych 
zgodnie z art. 88, zmieniających lub 
uzupełniających, w kontekście postępu 
technicznego, minimalny zakres treści 
certyfikatów określony w załączniku XII. 

Or. fr

Poprawka 604
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Informuje właściwe władze w 
państwach członkowskich, na których 
terenie wyrób medyczny jest produkowany 
i wprowadzany do obrotu, jak również 
Komisję Europejską i MDCG.

Or. fr
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Poprawka 605
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W drodze odstępstwa od art. 42 
właściwy organ może, działając na 
należycie uzasadniony wniosek, zezwolić 
na wprowadzenie do obrotu lub używania 
na terytorium danego państwa 
członkowskiego określonego wyrobu, w 
stosunku do którego nie przeprowadzono 
procedur, o których mowa w art. 42, a 
którego używanie leży w interesie zdrowia 
publicznego lub bezpieczeństwa 
pacjentów.

1. W drodze odstępstwa od art. 42 
właściwy organ może, działając na 
należycie uzasadniony wniosek, zezwolić 
na wprowadzenie do obrotu lub używania 
na terytorium danego państwa 
członkowskiego określonego wyrobu, w 
sprawie którego Grupa Koordynacyjna ds. 
Wyrobów Medycznych wydaje 
odpowiednie pozwolenie i w stosunku do 
którego nie przeprowadzono procedur, o 
których mowa w art. 42, a którego 
używanie leży w interesie zdrowia 
publicznego lub bezpieczeństwa 
pacjentów. Wyjątek ten obowiązuje 
jedynie w przypadku, gdy producent w 
określonym terminie przedłoży 
właściwemu organowi konieczne dane 
kliniczne.

Or. de

Poprawka 606
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję i pozostałe państwa członkowskie 
o wszelkich decyzjach o zezwoleniu na 
wprowadzenie do obrotu lub używania 
wyrobu zgodnie z ust. 1, o ile takiego 
zezwolenia nie wydano do użytku dla 
jednego pacjenta.

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję, jednostkę notyfikowaną 
odpowiedzialną za ocenę danego wyrobu 
medycznego, MDCG i pozostałe państwa 
członkowskie o wszelkich decyzjach o 
zezwoleniu na wprowadzenie do obrotu lub 
używania wyrobu zgodnie z ust. 1, o ile 
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takiego zezwolenia nie wydano do użytku 
dla jednego pacjenta.

Or. fr

Poprawka 607
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na wniosek państwa członkowskiego, 
jeśli leży to w interesie zdrowia 
publicznego lub bezpieczeństwa pacjentów 
w więcej niż jednym państwie 
członkowskim, Komisja może, w drodze 
aktów wykonawczych, rozszerzyć na 
określony okres zakres ważności 
zezwolenia wydanego przez jedno z państw 
członkowskich zgodnie z ust. 1 tak, by 
obejmował on terytorium Unii, i 
wyznaczyć warunki wprowadzenia tego 
wyrobu do obrotu i używania. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

skreślony

W należycie uzasadnionych szczególnie 
pilnych przypadkach związanych ze 
zdrowiem i bezpieczeństwem ludzi 
Komisja przyjmuje, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 88 ust. 4, akty 
wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie.

Or. pl

Uzasadnienie

Art. 47 ust. 3 wskazuje, że Komisja może rozszerzyć na cały obszar UE decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium wyrobu 
niespełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
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ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby niespełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność. Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę proporcjonalności i pomocniczości. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu rozporządzenia są tu działania na szczeblu państw 
członkowskich.

Poprawka 608
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) weryfikacja, że wyroby są 
zaprojektowane, wyprodukowane i 
pakowane tak, by w normalnych 
warunkach używania spełniały co najmniej 
jeden ze szczególnych celów wyrobu 
medycznego, o których mowa w art. 2 ust. 
1 pkt 1, i działały zgodnie z zamierzeniem 
określonym przez producenta;

a) weryfikacja, że wyroby są 
zaprojektowane, wyprodukowane i 
pakowane tak, by w normalnych 
warunkach używania spełniały co najmniej 
jeden ze szczególnych celów wyrobu 
medycznego, o których mowa w art. 2 ust. 
1 pkt 1, i działały zgodnie z zamierzeniem 
określonym przez producenta lub 
sponsora;

Or. de

Poprawka 609
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 610
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Badania kliniczne wyrobu planuje się i 
prowadzi tak, by chronić prawa, 
bezpieczeństwo i dobro uczestników 
badania klinicznego wyrobu i by dane 
kliniczne, będące wynikiem tego badania, 
były wiarygodne i odporne.

3. Badania kliniczne wyrobu planuje się i 
prowadzi tak, by chronić prawa, 
bezpieczeństwo i dobro uczestników 
badania klinicznego wyrobu i by dane 
kliniczne, będące wynikiem tego badania, 
były wiarygodne i odporne. Nie należy 
prowadzić badań klinicznych, jeżeli 
związane z nimi ryzyko jest wyższe niż 
ewentualne korzyści wynikające z wyrobu
medycznego.
Państwa członkowskie mają możliwość 
wprowadzania zakazu lub postawienia 
określonych wymagań w stosunku do 
badań klinicznych prowadzonych dla 
danych grup wyrobów lub obszarów 
testowych.

Or. de

Poprawka 611
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Sponsor badania klinicznego wyrobu 
przedkłada państwu członkowskiemu lub 
państwom członkowskim, w których 
badanie ma być prowadzone, wniosek, 
któremu towarzyszy dokumentacja, o 
której mowa w załączniku XIV rozdział II. 
W terminie 14 dni od otrzymania wniosku 
państwo członkowskie powiadamia 
sponsora, czy badanie kliniczne jest objęte 
zakresem niniejszego rozporządzenia i czy 
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jest kompletny. wniosek jest kompletny.

Or. de

Poprawka612
Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie gdyby nie osiągnięto
porozumienia w kwestii zatwierdzenia 
badań klinicznych, a wątpliwości 
wyraziłoby więcej niż jedno 
zainteresowane państwo członkowskie, 
zainteresowane państwa członkowskie 
podejmują próbę uzgodnienia konkluzji. 
Jeśli konkluzja nie zostanie uzgodniona, 
Komisja Europejska podejmuje decyzję po 
wysłuchaniu zainteresowanych państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 613
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 3 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 614
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie dbają o 
przerwanie, wstrzymanie lub czasowe
zawieszenie badania klinicznego, jeżeli 
opublikowane zostaną nowe badania, w 
związku z którymi organ wydający 
pozwolenie na przeprowadzenie badania 
klinicznego nie może wydać pozwolenia 
lub komisja etyczna nie może 
zaaprobować badania.

Or. de

Uzasadnienie

Nowe wyniki lub osiągnięcia badawcze mogą doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie 
dłużej konieczności przeprowadzenia badania klinicznego, w związku z czym właściwy organ 
powinien mieć możliwość rezygnacji z prowadzenia badań klinicznych.

Poprawka 615
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 5 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku badanych wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa III oraz 
wyrobów do implantacji lub wyrobów 
inwazyjnych do długotrwałego użytku 
sklasyfikowanych jako klasa IIa i IIb –
natychmiast po powiadomieniu sponsora 
przez państwo członkowskie o wydaniu 
przez nie pozwolenia;

a) natychmiast po powiadomieniu sponsora 
przez państwo członkowskie o wydaniu 
przez nie pozwolenia;

Or. de

Poprawka 616
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku badanych wyrobów 
innych niż wyroby, o których mowa w lit. 
a) – natychmiast po dacie złożenia 
wniosku pod warunkiem, że 
zainteresowane państwo członkowskie 
podjęło odpowiednią decyzję i że 
chronione są prawa, bezpieczeństwo i 
dobro uczestników badania klinicznego 
wyrobu;

skreślona

Or. de

Poprawka 617
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) po upływie 35 dni od daty przyjęcia 
wniosku do rozpatrzenia, o której mowa 

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

w ust. 4, chyba że zainteresowane państwo 
członkowskie powiadomiło sponsora przed 
upływem tego terminu o odmowie wydania 
pozwolenia uzasadnionej troską o zdrowie 
publiczne, bezpieczeństwo pacjentów lub 
porządek publiczny.

Or. de

Poprawka 618
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja etyczna
Pozwolenia na badania kliniczne udziela 
się jedynie w przypadku, gdy niezależna 
komisja etyczna wydała pozytywną opinię 
odnośnie do badania klinicznego. Opinia 
komisji etycznej powinna uwzględniać 
możliwości przeprowadzenia badania 
klinicznego, zgodę uczestników badania, 
wydaną po udzieleniu im wyczerpujących
informacji o ryzyku i zagrożeniach
związanych z badaniem klinicznym, a 
także przydatność urządzeń do badań oraz 
kwalifikacje badających.
Zadaniem komisji etycznej jest ochrona 
praw, zdrowia oraz bezpieczeństwa 
uczestników badania, użytkowników 
wyrobu oraz innych osób. Komisja musi 
działać w sposób niezależny od badań 
naukowych, sponsora oraz jakichkolwiek 
innych wpływów. Musi spełniać standardy 
krajowe i międzynarodowe.
Komisja etyczna składa się z adekwatnej 
liczby członków posiadających 
odpowiednie kwalifikacje. Do komisji 
muszą należeć również przedstawiciele 
społeczeństwa obywatelskiego.
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Or. de

Uzasadnienie

Należy stworzyć jasne zasady dotyczące działania komisji etycznej do spraw badań 
klinicznych w zakresie wyrobów medycznych. Sensownym posunięciem byłoby dostosowanie 
standardów działania komisji etycznej w zakresie wyrobów medycznych do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi oraz uchylającego dyrektywę 2001/20/WE.

Poprawka 619
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby oceniające wniosek nie pozostawały 
w konflikcie interesów, były niezależne od 
sponsora, instytucji ośrodka lub ośrodków 
prowadzących badanie oraz od badaczy 
biorących udział w badaniu, jak też by nie 
podlegały one żadnym innym 
niepożądanym wpływom.

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby oceniające wniosek były niezależne 
od sponsora oraz od badaczy, jak też by nie 
podlegały one żadnym innym 
niepożądanym wpływom.

Or. fr

Poprawka 620
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ocena była prowadzona wspólnie przez 
rozsądną liczbę osób, które łącznie 
posiadają niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie. W ocenie uwzględnia się 
stanowisko co najmniej jednej osoby, 
której głównym obszarem zainteresowania 
jest dziedzina spoza nauk ścisłych. 

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ocena była prowadzona wspólnie przez 
rozsądną liczbę osób, które łącznie 
posiadają niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie. W ocenie uwzględnia się 
stanowisko co najmniej jednej osoby, 
której głównym obszarem zainteresowania 
jest dziedzina spoza nauk ścisłych. 
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Uwzględnia się stanowisko co najmniej 
jednego pacjenta.

Uwzględnia się stanowisko pacjentów.

Lista recenzentów powinna być 
udostępniona sponsorowi.

Or. en

Poprawka 621
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ocena była prowadzona wspólnie przez 
rozsądną liczbę osób, które łącznie 
posiadają niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie. W ocenie uwzględnia się 
stanowisko co najmniej jednej osoby, 
której głównym obszarem zainteresowania 
jest dziedzina spoza nauk ścisłych. 
Uwzględnia się stanowisko co najmniej 
jednego pacjenta.

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ocena była prowadzona wspólnie przez 
rozsądną liczbę osób, które łącznie 
posiadają niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie. W ocenie uwzględnia się 
stanowisko więcej niż jednej osoby, której 
głównym obszarem zainteresowania jest 
dziedzina spoza nauk ścisłych. Uwzględnia 
się stanowisko co najmniej jednego 
pacjenta.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wystarczy stanowisko „co najmniej jednego pacjenta”. Stanowisko jednego pacjenta to za 
mało, ponieważ jednemu pacjentowi trudno będzie reprezentować stanowisko wszystkich 
pacjentów w czasie badań klinicznych.

Poprawka 622
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów wykonawczych 
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zgodnie z art. 89, zmieniających lub 
uzupełniających, w kontekście postępu 
technicznego oraz rozwoju regulacji na 
świecie, wymogi dotyczące dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej wraz z 
wnioskiem o pozwolenie na badanie 
kliniczne wyrobu, określone w załączniku 
XIV rozdział II.

zgodnie z art. 88, zmieniających lub 
uzupełniających, w kontekście postępu 
technicznego oraz rozwoju regulacji na 
świecie, wymogi dotyczące dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej wraz z 
wnioskiem o pozwolenie na badanie 
kliniczne wyrobu, określone w załączniku 
XIV rozdział II.

Or. fr

Poprawka 623
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzajemna wymiana informacji między 
państwami członkowskimi, a także między 
państwami członkowskimi a Komisją, 
zgodnie z art. 56;

b) wzajemna wymiana informacji między 
państwami członkowskimi, a także między 
państwami członkowskimi a Komisją, 
zgodnie z art. 56. Wszystkie odpowiednie 
zaktualizowane informacje dotyczące 
badań, w tym aktualne informacje 
dotyczące środków podejmowanych przez 
państwa członkowskie w celu 
zakończenia, zawieszenia lub zmiany 
badań klinicznych wyrobu, jak również 
zaktualizowane informacje dotyczące 
stosunku korzyści do ryzyka i pilnych 
środków bezpieczeństwa, powinny być 
umieszczane w bazie danych;

Or. en

Poprawka 624
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) sprawozdania z badań klinicznych 
wyrobu przedkładane przez sponsorów,
wymienione w art. 58 ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że sprawozdania z badań wyrobu są częścią informacji udostępnianych 
ogółowi społeczeństwa i pracownikom służby zdrowia. Poprawki te zapewniają pewien 
stopień spójności z prawdopodobnymi wynikami negocjacji dotyczących badań klinicznych.

Poprawka 625
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Tworząc system elektroniczny, o którym 
mowa w ust. 1, Komisja zapewnia jego 
interoperacyjność z unijną bazą danych 
dotyczącą badań klinicznych produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi 
ustanowioną zgodnie z art. [...] 
rozporządzenia (UE) nr [.../...]. Za
wyjątkiem informacji, o których mowa w 
art. 52, informacje zbierane i przetwarzane 
w rzeczonym systemie elektronicznym są 
dostępne jedynie dla państw 
członkowskich i Komisji.

2. Tworząc system elektroniczny, o którym 
mowa w ust. 1, Komisja zapewnia jego 
interoperacyjność z unijną bazą danych 
dotyczącą badań klinicznych produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi 
ustanowioną zgodnie z art. [...] 
rozporządzenia (UE) nr [.../...] oraz z 
europejską bazą danych o wyrobach 
medycznych (Eudamed) ustanowioną 
decyzją Komisji 2010/227/UE. Z
wyjątkiem informacji, o których mowa w 
art. 52, informacje zbierane i przetwarzane 
w rzeczonym systemie elektronicznym są 
dostępne jedynie dla państw 
członkowskich i Komisji.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy również wspomnieć o interoperacyjności systemu elektronicznego z europejską bazą 
danych o wyrobach medycznych (Eudamed).
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Poprawka 626
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Tworząc system elektroniczny, o którym 
mowa w ust. 1, Komisja zapewnia jego 
interoperacyjność z unijną bazą danych 
dotyczącą badań klinicznych produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi 
ustanowioną zgodnie z art. [...] 
rozporządzenia (UE) nr [.../...]. Za
wyjątkiem informacji, o których mowa w 
art. 52, informacje zbierane i przetwarzane 
w rzeczonym systemie elektronicznym są 
dostępne jedynie dla państw 
członkowskich i Komisji.

2. Tworząc system elektroniczny, o którym
mowa w ust. 1, Komisja zapewnia jego 
interoperacyjność z unijną bazą danych 
dotyczącą badań klinicznych produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi 
ustanowioną zgodnie z art. [...] 
rozporządzenia (UE) nr [.../...]. Z
wyjątkiem informacji, o których mowa w 
art. 52, informacje zbierane i przetwarzane 
w rzeczonym systemie elektronicznym są 
dostępne dla państw członkowskich i 
Komisji. Komisja zapewnia pracownikom 
służby zdrowia i pacjentom dostęp do 
systemu elektronicznego. Należy zapewnić 
dostęp do danych z bazy ogółowi 
społeczeństwa, zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1049/2001.

Or. en

Poprawka 627
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89 określających, jakie inne 
informacje dotyczące badań klinicznych 
wyrobów, zbierane i przetwarzane w 
rzeczonym systemie elektronicznym, są 
publicznie dostępne w celu umożliwienia 
interoperacyjności z unijną bazą danych 

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów wykonawczych 
zgodnie z art. 88 określających, jakie inne 
informacje dotyczące badań klinicznych 
wyrobów, zbierane i przetwarzane w 
rzeczonym systemie elektronicznym, są 
publicznie dostępne w celu umożliwienia 
interoperacyjności z unijną bazą danych 
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dotyczącą badań klinicznych produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi 
ustanowioną rozporządzeniem (UE) nr 
[.../...]. Stosuje się artykuł 52 ust. 3 i 4.

dotyczącą badań klinicznych produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi 
ustanowioną rozporządzeniem (UE) nr 
[.../...]. Stosuje się artykuł 52 ust. 3 i 4.

Or. fr

Poprawka 628
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przeciągu jednego roku od 
zakończenia badania klinicznego wyrobu 
sponsor przedkłada zainteresowanym 
państwom członkowskim streszczenie 
wyników badania klinicznego wyrobu w 
formie sprawozdania z badania klinicznego 
wyrobu, o którym mowa w załączniku XIV 
rozdział I sekcja 2.7. Jeśli przedłożenie 
sprawozdania z badania klinicznego 
wyrobu nie jest, ze względów naukowych, 
możliwe w terminie jednego roku, 
sprawozdanie takie przedkłada się 
natychmiast po jego sporządzeniu. W 
takim przypadku w planie badania
klinicznego wyrobu, o którym mowa w 
załączniku XIV rozdział II sekcja 3, 
określa się termin przedłożenia wyników 
badania klinicznego wyrobu, dodając 
wyjaśnienie.

3. W przeciągu jednego roku od 
zakończenia badania klinicznego wyrobu 
sponsor przedkłada zainteresowanym 
państwom członkowskim wyniki badania 
klinicznego wyrobu w formie 
sprawozdania z badania klinicznego 
wyrobu, o którym mowa w załączniku XIV 
rozdział I sekcja 2.7. Jeśli przedłożenie 
sprawozdania z badania klinicznego 
wyrobu nie jest, ze względów naukowych, 
możliwe w terminie jednego roku, 
sprawozdanie takie przedkłada się 
natychmiast po jego sporządzeniu. W 
takim przypadku w planie badania 
klinicznego wyrobu, o którym mowa w 
załączniku XIV rozdział II sekcja 3, 
określa się termin przedłożenia wyników 
badania klinicznego wyrobu, dodając 
wyjaśnienie.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 629
Mairead McGuinness
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sponsor badania klinicznego wyrobu, 
które ma być prowadzone w więcej niż 
jednym państwie członkowskim, może, 
wykorzystując system elektroniczny, o 
którym mowa w art. 53, złożyć w celu art. 
51 pojedynczy wniosek, który po 
otrzymaniu jest przekazywany drogą 
elektroniczną do zainteresowanych państw 
członkowskich.

1. Sponsor badania klinicznego wyrobu 
może, wykorzystując system elektroniczny, 
o którym mowa w art. 53, złożyć w celu 
art. 51 wniosek, który po otrzymaniu jest 
przekazywany drogą elektroniczną do 
zainteresowanych państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość składania wniosku poprzez bazę danych powinna być dostępna dla wszystkich 
badań, nawet jeśli są wykonywane tylko w jednym państwie członkowskim.

Poprawka 630
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ujmuje wyniki skoordynowanej oceny w 
sprawozdaniu, które brane jest pod uwagę
przez pozostałe zainteresowane państwa 
członkowskie przy podejmowaniu decyzji 
dotyczącej wniosku sponsora, zgodnej z 
art. 51 ust. 5.

b) ujmuje wyniki skoordynowanej oceny w 
sprawozdaniu, które jest zatwierdzane
przez pozostałe zainteresowane państwa 
członkowskie przy podejmowaniu decyzji 
dotyczącej wniosku sponsora, zgodnej z 
art. 51 ust. 5.

Or. en

Poprawka 631
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach



AM\936128PL.doc 21/185 PE510.767v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nowe ustalenia w odniesieniu do 
zdarzeń, o których mowa w lit. a) do c).

d) nowe ustalenia w odniesieniu do 
zdarzeń, o których mowa w lit. a) do c).

Należy także zbierać informacje dotyczące 
wypadków spowodowanych przez błędy 
użytkownika, ponieważ jest to główna 
przyczyna incydentów z udziałem 
wyrobów medycznych. Informacja ta może 
przyczynić się do poprawienia 
bezpieczeństwa wyrobu i zwiększenia 
wiedzy na jego temat.
Rozporządzenie powinno także 
przewidywać wdrożenie przez państwa 
członkowskie nieelektronicznych form 
zgłaszania, aby zapewnić możliwość 
przekazania zgłoszenia tym pacjentom, 
którzy nie mają dostępu do internetu.

Or. en

Poprawka 632
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lit. a) tego ustępu ma także zastosowanie 
do pracowników służby zdrowia mających 
styczność z poszkodowanymi pacjentami.

Or. en

Poprawka 633
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) incydenty związane z wyrobami 
udostępnionymi na rynku unijnym;

Or. en

Poprawka 634
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) incydenty związane z wyrobami 
udostępnionymi na rynku unijnym;

Or. en

Poprawka 635
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 636
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z podejściem przyjętym w ramach dyrektywy dotyczącej nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii.

Poprawka 637
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten odzwierciedla podejście wyrażone w dyrektywie dotyczącej nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii.

Poprawka 638
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 639
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie wzajemnie 
koordynują opracowanie standardowych, 
ustrukturyzowanych form zgłaszania 
ciężkich incydentów przez pracowników 
służby zdrowia, użytkowników i pacjentów 
za pomocą internetu.

Państwa członkowskie wzajemnie 
koordynują opracowanie standardowych, 
ustrukturyzowanych form zgłaszania 
ciężkich incydentów przez pracowników 
służby zdrowia, użytkowników i pacjentów 
za pomocą internetu. Ponadto państwa 
członkowskie zapewniają pracownikom 
służby zdrowia, użytkownikom i 
pacjentom inne formy zgłaszania 
podejrzewanych incydentów właściwym 
organom krajowym.

Or. en

Poprawka 640
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie wzajemnie 
koordynują opracowanie standardowych, 
ustrukturyzowanych form zgłaszania 
ciężkich incydentów przez pracowników 

Państwa członkowskie wzajemnie 
koordynują opracowanie standardowych, 
ustrukturyzowanych form zgłaszania 
ciężkich incydentów przez pracowników 
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służby zdrowia, użytkowników i pacjentów 
za pomocą internetu.

służby zdrowia, użytkowników i pacjentów 
za pomocą internetu oraz za pomocą 
innych form nieelektronicznych.

Or. en

Poprawka 641
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Producenci wyrobów wykonanych na 
zamówienie zgłaszają właściwemu 
organowi państwa członkowskiego, w 
którym udostępniono dany wyrób, ciężkie
incydenty i zewnętrzne działania 
naprawcze w zakresie bezpieczeństwa, o 
których mowa w ust. 1.

4. Producenci wyrobów wykonanych na 
zamówienie natychmiast zgłaszają 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym udostępniono 
dany wyrób, incydenty i zewnętrzne 
działania naprawcze w zakresie 
bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 642
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, współpracując z państwami 
członkowskimi, tworzy system 
elektroniczny do zbierania i przetwarzania 
wymienionych niżej informacji i zarządza 
tym systemem:

1. Komisja, współpracując z państwami 
członkowskimi, rozwija istniejącą 
europejską bazę danych o wyrobach
medycznych stworzoną na podstawie 
decyzji Komisji 2010/227/UE i zarządza 
systemem elektronicznym do zbierania i 
przetwarzania wymienionych niżej 
informacji: 

Or. en
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Poprawka 643
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) okresowo aktualizowane 
sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa, o 
których mowa w art. 63a;

Or. en

Poprawka 644
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Do informacji zbieranych i 
przetwarzanych w rzeczonym systemie 
elektronicznym mają dostęp właściwe 
organy państw członkowskich, Komisja, 
jednostki notyfikowane oraz producent, w 
zakresie informacji dotyczących własnego 
wyrobu.

Or. de

Poprawka 645
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Do informacji zbieranych i 
przetwarzanych w rzeczonym systemie 
elektronicznym mają dostęp właściwe 
organy państw członkowskich, Komisja i 
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jednostki notyfikowane. jednostki notyfikowane. Komisja, w 
porozumieniu z Grupą Koordynacyjną ds. 
Wyrobów Medycznych, przygotowuje co 6 
miesięcy przegląd tych informacji dla 
ogółu społeczeństwa i pracowników służby 
zdrowia. Dostęp do tych informacji jest 
możliwy przez europejską bazę danych, o 
której mowa w art. 27.

Or. en

Uzasadnienie

Przegląd informacji dotyczących bezpieczeństwa i nadzoru nad rynkiem przyniesie korzyści 
pracownikom służby zdrowia i ogółowi społeczeństwa. Grupa Koordynacyjna ds. Wyrobów 
Medycznych jest odpowiednim forum do dostarczania tych informacji do europejskiej bazy 
danych o wyrobach medycznych, ze względu na to, że informacje te będę wymagały 
delikatnego traktowania. 

Poprawka 646
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

W celu racjonalnego korzystania z wyrobów medycznych lekarze i chirurdzy powinni 
kierować się efektywnością działania i bezpieczeństwem przy wyborze odpowiedniego 
wyrobu. Pracownikom służby zdrowia należy zapewnić dostęp do wszystkich rejestrów, w tym 
szczegółów dotyczących usług technicznych, badań poprzedzających wprowadzenie oraz 
wprowadzających produkt do obrotu, publikowanych przez producentów podczas oddawania 
ich do zatwierdzenia.
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Poprawka 647
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja zapewnia pracownikom służby 
zdrowia i ogółowi społeczeństwa pełny
dostęp do systemu elektronicznego, 
zgodnie z obecnym prawodawstwem 
dotyczącym ochrony danych i praw 
własności intelektualnej.

Or. en

Poprawka 648
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zgłoszenia oraz informacje, o których 
mowa w art. 62 ust. 5, odnoszące się do 
danego wyrobu przekazywane są także 
automatycznie za pośrednictwem systemu 
elektronicznego do jednostki 
notyfikowanej, która wydała certyfikat 
zgodnie z art. 45.

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć integrację jednostek notyfikowanych w odniesieniu do wymiany informacji 
pochodzących od organów nadzoru rynku i jasno określić jej zasady. W ramach 
automatycznych, zharmonizowanych procedur komunikacji jednostki notyfikowane w 
szczególności potrzebują skonsolidowanych informacji w celu reorganizacji działań, 
natychmiastowego uwzględniania tych informacji oraz szybkiej i odpowiedniej reakcji na 
wydarzenia i incydenty, na przykład poprzez badania pokontrolne, zawieszenie lub wycofanie 
certyfikatu.
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Poprawka 649
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zgłoszenia oraz informacje, o których 
mowa w art. 62 ust. 5, odnoszące się do 
danego wyrobu przekazywane są także 
automatycznie za pośrednictwem systemu 
elektronicznego do jednostki 
notyfikowanej, która wydała certyfikat 
zgodnie z art. 45.

Or. en

Poprawka 650
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Nie należy stwarzać dodatkowego 
systemu ponad europejski elektroniczny 
system zbierania i przetwarzania 
informacji.

Or. de

Poprawka 651
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 63a
Okresowo aktualizowane sprawozdania 
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dotyczące bezpieczeństwa
1. Producenci wyrobów medycznych 
sklasyfikowanych jako klasa III 
umieszczają w systemie elektronicznym, o 
którym mowa w art. 62:
a) streszczenia danych dotyczących 
korzyści i ryzyka związanych z wyrobem 
medycznym, w tym wyników wszystkich 
badań z uwzględnieniem ich 
ewentualnego wpływu na pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu;
b) naukową ocenę stosunku korzyści do 
ryzyka dla danego wyrobu medycznego;
c) wszelkie dane dotyczące wielkości 
sprzedaży wyrobów medycznych, w tym 
szacunkowej liczby osób mających 
kontakt z wyrobem medycznym.
2. Częstotliwość składania przez 
producentów sprawozdań, o których 
mowa w ustępie 1, jest określona w ocenie 
naukowej Grupy Koordynacyjnej ds. 
Wyrobów Medycznych (MDCG), o której 
mowa w art. 44.
Producenci składają okresowe 
sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa 
stosowania wyrobu medycznego 
właściwym organom natychmiast po 
otrzymaniu wniosku o takie sprawozdanie 
lub przynajmniej raz w roku przez 
pierwsze dwa lata po wprowadzeniu 
danego wyrobu medycznego do obrotu.
3. MDCG ocenia okresowe sprawozdania 
dotyczące bezpieczeństwa stosowania 
wyrobu medycznego i stwierdza, czy 
istnieje nowe ryzyko lub czy ryzyko się 
zmieniło, bądź czy zaszły zmiany w 
stosunku korzyści do ryzyka dla danego 
wyrobu medycznego.
4. Po ocenie okresowego sprawozdania 
dotyczącego bezpieczeństwa stosowania 
wyrobu medycznego MDCG rozważa, czy 
konieczne jest podjęcie jakichkolwiek 
działań dotyczących danego wyrobu 
medycznego. W przypadku wydania 
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negatywnej oceny naukowej MDCG 
informuje jednostkę notyfikowaną. W 
takim przypadku jednostka notyfikowana 
utrzymuje, zmienia, zawiesza lub wycofuje 
pozwolenie stosownie do sytuacji. 

Or. en

Poprawka 652
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie podejmują 
konieczne kroki w celu dopilnowania, by 
wszelkie podane im do wiadomości 
zgodnie z art. 61 informacje dotyczące 
ciężkiego incydentu, który miał miejsce na 
ich terytorium, lub zewnętrznego działania 
naprawczego w zakresie bezpieczeństwa, 
które podjęto lub które ma być podjęte na 
ich terytorium, podlegały centralnej ocenie 
na szczeblu krajowym, dokonywanej przez 
właściwy organ, w miarę możliwości we 
współpracy z producentem.

Państwa członkowskie podejmują 
konieczne kroki w celu dopilnowania, by 
wszelkie podane im do wiadomości 
zgodnie z art. 61 informacje dotyczące 
incydentu, który miał miejsce na ich 
terytorium, lub zewnętrznego działania 
naprawczego w zakresie bezpieczeństwa, 
które podjęto lub które ma być podjęte na 
ich terytorium, podlegały centralnej ocenie 
na szczeblu krajowym, dokonywanej przez 
właściwy organ, w miarę możliwości we 
współpracy z producentem.

Or. en

Poprawka 653
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeśli właściwy organ stwierdzi w 
przypadku zgłoszeń otrzymanych zgodnie 
z art. 61 ust. 3, że zgłoszenia te są 
związane z ciężkim incydentem, 
wprowadza on niezwłocznie informację o 

Jeśli właściwy organ stwierdzi w 
przypadku zgłoszeń otrzymanych zgodnie 
z art. 61 ust. 3, że zgłoszenia te są 
związane z incydentem, wprowadza on 
niezwłocznie informację o tych 
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tych zgłoszeniach do systemu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 62, 
chyba że ten sam incydent został już 
zgłoszony przez producenta.

zgłoszeniach do systemu elektronicznego, 
o którym mowa w art. 62.

Or. en

Poprawka 654
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy krajowe 
przeprowadzają ocenę ryzyka odnoszącą 
się do zgłoszonych ciężkich incydentów 
lub zewnętrznych działań naprawczych 
w zakresie bezpieczeństwa, uwzględniając 
takie kryteria, jak związek przyczynowo-
skutkowy, wykrywalność i 
prawdopodobieństwo ponownego 
wystąpienia problemu, częstotliwość 
użycia wyrobu, prawdopodobieństwo 
wystąpienia szkody i jej dotkliwość, 
korzyści kliniczne wyrobu, przewidziani 
i potencjalni użytkownicy oraz dotknięta 
populacja. Oceniają one również 
adekwatność planowanych lub podjętych 
przez producenta zewnętrznych działań 
naprawczych w zakresie bezpieczeństwa 
oraz potrzebę podjęcia innych działań 
naprawczych i ich rodzaj. Monitorują one 
prowadzone przez producenta 
postępowanie wyjaśniające dotyczące 
incydentu.

2. Właściwe organy krajowe 
przeprowadzają ocenę ryzyka odnoszącą 
się do zgłoszonych ciężkich incydentów 
lub zewnętrznych działań naprawczych 
w zakresie bezpieczeństwa, uwzględniając 
takie kryteria, jak związek przyczynowo-
skutkowy, wykrywalność i 
prawdopodobieństwo ponownego 
wystąpienia problemu, częstotliwość 
użycia wyrobu, prawdopodobieństwo 
wystąpienia szkody i jej dotkliwość, 
korzyści kliniczne wyrobu, przewidziani 
i potencjalni użytkownicy oraz dotknięta 
populacja. Oceniają one również 
adekwatność planowanych lub podjętych 
przez producenta zewnętrznych działań 
naprawczych w zakresie bezpieczeństwa 
oraz potrzebę podjęcia innych działań 
naprawczych i ich rodzaj. Monitorują one 
prowadzone przez producenta 
postępowanie wyjaśniające dotyczące 
incydentu oraz biorą pod uwagę opinie
pacjentów.

Or. en

Poprawka 655
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy krajowe 
przeprowadzają ocenę ryzyka odnoszącą 
się do zgłoszonych ciężkich incydentów 
lub zewnętrznych działań naprawczych 
w zakresie bezpieczeństwa, uwzględniając 
takie kryteria, jak związek przyczynowo-
skutkowy, wykrywalność i 
prawdopodobieństwo ponownego 
wystąpienia problemu, częstotliwość 
użycia wyrobu, prawdopodobieństwo 
wystąpienia szkody i jej dotkliwość, 
korzyści kliniczne wyrobu, przewidziani 
i potencjalni użytkownicy oraz dotknięta 
populacja. Oceniają one również 
adekwatność planowanych lub podjętych 
przez producenta zewnętrznych działań 
naprawczych w zakresie bezpieczeństwa 
oraz potrzebę podjęcia innych działań 
naprawczych i ich rodzaj. Monitorują one 
prowadzone przez producenta 
postępowanie wyjaśniające dotyczące 
incydentu.

2. Właściwe organy krajowe 
przeprowadzają ocenę ryzyka odnoszącą 
się do zgłoszonych incydentów lub 
zewnętrznych działań naprawczych 
w zakresie bezpieczeństwa, uwzględniając 
takie kryteria, jak związek przyczynowo-
skutkowy, wykrywalność i 
prawdopodobieństwo ponownego 
wystąpienia problemu, częstotliwość 
użycia wyrobu, prawdopodobieństwo 
wystąpienia szkody i jej dotkliwość, 
korzyści kliniczne wyrobu, przewidziani 
i potencjalni użytkownicy oraz dotknięta 
populacja. Oceniają one również 
adekwatność planowanych lub podjętych 
przez producenta zewnętrznych działań 
naprawczych w zakresie bezpieczeństwa 
oraz potrzebę podjęcia innych działań 
naprawczych i ich rodzaj. Monitorują one 
prowadzone przez producenta 
postępowanie wyjaśniające dotyczące 
incydentu.

Or. en

Poprawka 656
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W przypadku wyrobów, o których mowa 
w art. 1 ust. 4 akapit pierwszy, jeśli ciężki
incydent lub zewnętrzne działanie 
naprawcze w zakresie bezpieczeństwa 
mogą mieć związek z substancją, która w 
razie użycia osobno byłaby uważana za 
produkt leczniczy, właściwy organ 
dokonujący oceny lub koordynujący 

W przypadku wyrobów, o których mowa w 
art. 1 ust. 4 akapit pierwszy, jeśli incydent 
lub zewnętrzne działanie naprawcze w 
zakresie bezpieczeństwa mogą mieć 
związek z substancją, która w razie użycia 
osobno byłaby uważana za produkt 
leczniczy, właściwy organ dokonujący 
oceny lub koordynujący właściwy organ, o 
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właściwy organ, o którym mowa w ust. 6, 
powiadamiają odpowiedni organ właściwy 
dla produktów leczniczych lub Europejską 
Agencję Leków (EMA), konsultowane 
przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z 
art. 42 ust. 2 akapit drugi.

którym mowa w ust. 6, powiadamiają 
odpowiedni organ właściwy dla produktów 
leczniczych lub Europejską Agencję 
Leków (EMA), konsultowane przez 
jednostkę notyfikowaną zgodnie z art. 42 
ust. 2 akapit drugi.

Or. en

Poprawka 657
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W przypadku wyrobów objętych 
niniejszym rozporządzeniem zgodnie z art. 
1 ust. 2 lit. e) oraz jeśli ciężki incydent lub 
zewnętrzne działanie naprawcze w zakresie 
bezpieczeństwa mogą mieć związek z 
tkankami lub komórkami pochodzenia 
ludzkiego, stosowanymi do 
wyprodukowania wyrobu, właściwy organ 
lub koordynujący właściwy organ, o 
którym mowa w ust. 6, powiadamiają 
odpowiedni organ właściwy dla tkanek i 
komórek pochodzenia ludzkiego, 
konsultowany przez jednostkę 
notyfikowaną zgodnie z art. 42 ust. 2 
akapit trzeci.

W przypadku wyrobów objętych 
niniejszym rozporządzeniem zgodnie z art. 
1 ust. 2 lit. e) oraz jeśli incydent lub 
zewnętrzne działanie naprawcze w zakresie 
bezpieczeństwa mogą mieć związek z 
tkankami lub komórkami pochodzenia 
ludzkiego, stosowanymi do 
wyprodukowania wyrobu, właściwy organ 
lub koordynujący właściwy organ, o 
którym mowa w ust. 6, powiadamiają 
odpowiedni organ właściwy dla tkanek i 
komórek pochodzenia ludzkiego, 
konsultowany przez jednostkę 
notyfikowaną zgodnie z art. 42 ust. 2 
akapit trzeci.

Or. en

Poprawka 658
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Po przeprowadzeniu oceny właściwy 4. Po przeprowadzeniu oceny właściwy 
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organ dokonujący oceny powiadamia bez 
zwłoki i za pomocą systemu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 62, 
pozostałe właściwe organy o działaniu 
naprawczym podjętym lub planowanym 
przez producenta, lub na niego nałożonym 
w celu zminimalizowania ryzyka 
ponownego wystąpienia ciężkiego 
incydentu, podając jednocześnie 
informacje o zdarzeniach leżących u jego 
podstawy oraz o wynikach jego oceny.

organ dokonujący oceny powiadamia bez 
zwłoki i za pomocą systemu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 62, 
pozostałe właściwe organy o działaniu 
naprawczym podjętym lub planowanym 
przez producenta, lub na niego nałożonym 
w celu zminimalizowania ryzyka 
ponownego wystąpienia, podając 
jednocześnie informacje o zdarzeniach 
leżących u jego podstawy oraz o wynikach 
jego oceny.

Or. en

Poprawka 659
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeśli podobne ciężkie incydenty 
związane z tym samym wyrobem lub 
rodzajem wyrobów, lub z tym samym 
producentem występują w co najmniej 
dwóch państwach członkowskich;

a) jeśli podobne incydenty związane z tym 
samym wyrobem lub rodzajem wyrobów, 
lub z tym samym producentem występują 
w co najmniej dwóch państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 660
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) monitoruje prowadzone przez 
producenta postępowanie wyjaśniające 
dotyczące ciężkich incydentów i działania 
naprawcze, które mają być podjęte;

a) monitoruje prowadzone przez 
producenta postępowanie wyjaśniające 
dotyczące incydentów i działania 
naprawcze, które mają być podjęte;

Or. en
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Poprawka 661
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) omawia z jednostką notyfikowaną, która 
wydała dla danego wyrobu certyfikat 
zgodnie z art. 45, wpływ ciężkiego
incydentu na ten certyfikat;

b) omawia z jednostką notyfikowaną, która 
wydała dla danego wyrobu certyfikat 
zgodnie z art. 45, wpływ incydentu na ten 
certyfikat;

Or. en

Poprawka 662
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Producenci wyrobów sklasyfikowanych w 
klasie IIb i III przekazują do 
elektronicznego systemu, o którym mowa 
w art. 62, powiadomienia o statystycznie 
istotnym wzroście częstotliwości lub wagi 
incydentów niebędących ciężkimi 
incydentami lub o takim wzroście 
dotyczącym spodziewanych 
niepożądanych skutków ubocznych, które 
mają istotny wpływ na analizę stosunku 
korzyści do ryzyka, o której mowa w 
załączniku I sekcja 1 i 5, i które 
doprowadziły lub mogą doprowadzić do 
niedopuszczalnych zagrożeń dla zdrowia 
lub bezpieczeństwa pacjentów, 
użytkowników lub innych osób, jeśli 
porównać je z zamierzonymi korzyściami. 
Istotny wzrost ustala się przy 
wykorzystaniu porównania z 
przewidywalną częstotliwością lub wagą 
takich incydentów lub spodziewanych 

Producenci wyrobów sklasyfikowanych w 
klasie IIb i III przekazują do 
elektronicznego systemu, o którym mowa 
w art. 62, powiadomienia o statystycznie 
istotnym wzroście częstotliwości lub wagi 
wszystkich incydentów lub o takim 
wzroście dotyczącym spodziewanych 
niepożądanych skutków ubocznych, które 
mają istotny wpływ na analizę stosunku 
korzyści do ryzyka, o której mowa w 
załączniku I sekcja 1 i 5, i które 
doprowadziły lub mogą doprowadzić do 
niedopuszczalnych zagrożeń dla zdrowia 
lub bezpieczeństwa pacjentów, 
użytkowników lub innych osób, jeśli 
porównać je z zamierzonymi korzyściami. 
Istotny wzrost ustala się przy 
wykorzystaniu porównania z 
przewidywalną częstotliwością lub wagą 
takich incydentów lub spodziewanych 
niepożądanych skutków ubocznych, 
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niepożądanych skutków ubocznych, 
związanych z danym wyrobem lub daną 
kategorią, lub grupą wyrobów, mierzonymi 
w określonym czasie ustalonym w ocenie 
zgodności danego producenta. Stosuje się
art. 63.

związanych z danym wyrobem lub daną 
kategorią, lub grupą wyrobów, mierzonymi 
w określonym czasie ustalonym w ocenie 
zgodności danego producenta. Stosuje się 
art. 63.

Or. en

Poprawka 663
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyroby medyczne podlegające normom 
Unii Europejskiej dotyczącym jakości i 
bezpieczeństwie krwi ludzkiej i składników 
krwi.
1. Rozporządzenie nie powinno ingerować 
w obowiązujące i wdrażane na szczeblu
europejskim regulacje, dotyczące 
pobierania, testowania, przetwarzania, 
przechowywania i dystrybucji krwi 
ludzkiej i składników krwi.
2. Wyroby medyczne potrzebne do 
pobierania, testowania, przetwarzania, 
przechowywania i dystrybucji krwi 
ludzkiej i składników krwi określa głównie 
dyrektywa 2002/98 Unii Europejskiej oraz 
standardy jakości i bezpieczeństwa 
podczas pobierania, testowania, 
przetwarzania, przechowywania i 
dystrybucji krwi ludzkiej i składników 
krwi ustalone przez Radę dnia 27 stycznia 
2003 r.
3. Działania w obszarze 
identyfikowalności i czujności w zakresie 
krwi ludzkiej i składników krwi 
odpowiadają standardom wyższym od 
założonych w niniejszym rozporządzeniu. 
W interesie pacjentów jest zachowanie 
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wysokich standardów.

Or. de

Poprawka 664
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) typologii ciężkich incydentów i 
zewnętrznych działań naprawczych w 
zakresie bezpieczeństwa związanych z 
określonymi wyrobami bądź kategoriami 
lub grupami wyrobów;

a) typologii incydentów i zewnętrznych 
działań naprawczych w zakresie 
bezpieczeństwa związanych z określonymi 
wyrobami bądź kategoriami lub grupami 
wyrobów;

Or. en

Poprawka 665
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zharmonizowanych formularzy 
dokonywanych przez producenta zgłoszeń 
ciężkich incydentów i zewnętrznych 
działań naprawczych w zakresie 
bezpieczeństwa, okresowych zgłoszeń 
zbiorczych i zgłoszeń tendencji, o czym 
mowa w art. 61 i 64;

b) zharmonizowanych formularzy 
dokonywanych przez producenta zgłoszeń 
incydentów i zewnętrznych działań 
naprawczych w zakresie bezpieczeństwa, 
okresowych zgłoszeń zbiorczych i 
zgłoszeń tendencji, o czym mowa w art. 61 
i 64;

Or. en

Poprawka 666
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) terminów przekazywania przez 
producenta zgłoszeń ciężkich incydentów i 
zewnętrznych działań naprawczych w 
zakresie bezpieczeństwa, okresowych 
zgłoszeń zbiorczych i zgłoszeń tendencji, 
uwzględniając wagę zdarzenia będącego 
przedmiotem zgłoszenia, o czym mowa w 
art. 61 i 64;

c) terminów przekazywania przez 
producenta zgłoszeń incydentów i 
zewnętrznych działań naprawczych w 
zakresie bezpieczeństwa, okresowych 
zgłoszeń zbiorczych i zgłoszeń tendencji, 
uwzględniając wagę zdarzenia będącego 
przedmiotem zgłoszenia, o czym mowa w 
art. 61 i 64;

Or. en

Poprawka 667
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zasięga porady Grupy Doradczej 
ds. Wyrobów Medycznych przed 
przygotowaniem aktów wykonawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczo Komisja powinna zasięgać porady zainteresowanych stron poprzez Grupę 
Doradczą ds. Wyrobów Medycznych (MDAG) w celu zapewnienia przejrzystości i pełnego 
zaangażowanie zainteresowanych stron.

Poprawka 668
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 67a
Przeprowadzanie inspekcji podmiotów

1. W ramach nadzoru rynku właściwe 
organy państw członkowskich upewniają 
się w drodze należycie przeprowadzanych 
inspekcji o respektowaniu przepisów
zawartych w niniejszym rozporządzeniu
przez podmioty gospodarcze, których 
wyroby przeznaczone są do udostępniania 
na rynku unijnym.
Takie inspekcje w pomieszczeniach 
podmiotów gospodarczych są 
przeprowadzane z należytą starannością, 
w zależności od ryzyka, przez właściwe 
organy państwa członkowskiego, w 
którym podmiot prowadzi działalność 
gospodarczą.
2. Takie inspekcje przeprowadzane są 
przez przedstawicieli właściwych organów, 
którzy są upoważnieni do:
a) wstępu do pomieszczeń zajmowanych 
przez podmiot gospodarczy celem 
przeprowadzenia kontroli fizycznej tych 
pomieszczeń i praktycznej wyrobów 
przeznaczonych do udostępnienia na 
rynku unijnym;
b) pobierania potrzebnych próbek, 
szczególnie w celu przeprowadzenia 
niezależnych badań przez wyznaczone 
laboratorium;
c) badania wszelkich dokumentów lub 
informacji odnoszących się do przedmiotu 
inspekcji;
d) kontroli pomieszczeń, rejestrów i 
dokumentów dotyczących respektowania
ogólnych przepisów w dziedzinie 
bezpieczeństwa i wydajności oraz 
zobowiązań w zakresie nadzoru 
stosowanych przez podmiot gospodarczy.
Przedstawiciele właściwych władz mogą 
korzystać ze wsparcia ekspertów 
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wyznaczonych przez właściwe organy.
3. Po każdej z inspekcji, o której mowa w 
ust. 1 niniejszego artykułu, właściwe 
organy sporządzają sprawozdanie 
dotyczące poszanowania przez podmiot 
objęty inspekcją wymogów prawnych i 
technicznych, które mają zastosowanie 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Po zakończeniu inspekcji właściwe organy
informują podmiot poddany inspekcji o 
treści sporządzonego sprawozdania. Przed 
przyjęciem sprawozdania właściwe organy
umożliwiają podmiotowi objętemu 
inspekcją przedstawienie uwag.
Ostateczna wersja sprawozdania z 
inspekcji, o którym mowa w niniejszym 
ustępie, wprowadzana jest do systemu 
elektronicznego określonego w art. 27 lit. 
f). Dostęp do sprawozdań zamieszczonych 
w systemie elektronicznym mają państwa 
członkowskie, Komisja i jednostki 
notyfikowane. 
4. Jeżeli właściwe organy w jednym z 
państw członkowskich podejrzewają, że 
podmiot gospodarczy w innym państwie 
członkowskim narusza wymogi prawne 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
lub pragnie zbadać określoną kwestię, 
mogą one wystąpić do tego państwa 
członkowskiego o udzielenie dodatkowych 
informacji, a w szczególności zażądać 
przeprowadzenia inspekcji lub udziału we 
wspólnej inspekcji. Takie inspekcje mogą 
być również przeprowadzane na wniosek 
państwa członkowskiego lub Komisji.
5. Inspekcje, o których mowa w ust. 1, z 
zastrzeżeniem ewentualnych umów 
zawartych przez Unię z państwami 
trzecimi, mogą obejmować pomieszczenia 
podmiotu prowadzącego działalność 
gospodarczą na terenie państwa trzeciego, 
jeżeli wyrób medyczny przeznaczony jest 
do udostępniania na rynku unijnym. W 
tym celu podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą w państwie trzecim musi
poddać się inspekcji, o której mowa w 
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niniejszym artykule.
6. Współpraca między właściwymi 
organami państw członkowskich polega 
na udostępnianiu informacji na temat 
programów inspekcji i wyników 
przeprowadzonych inspekcji. Właściwe 
organy państw członkowskich 
współpracują również w celu 
skoordynowania inspekcji 
przeprowadzanych w Unii i w państwach 
trzecich, w szczególności inspekcji o 
określonej tematyce. Komisja jest
informowana o prowadzonych 
działaniach.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zdefiniować zasadę objęcia podmiotów gospodarczych inspekcją przez właściwe 
organy, co stanowi zasadniczy element systemu nadzoru rynku. Na wzór przepisów dyrektywy
2001/83/WE w sprawie produktów leczniczych stosowanych u ludzi należy zaproponować 
nowy artykuł, który wprowadziłby zasady objęcia podmiotów gospodarczych produkujących 
wyroby medyczne inspekcją właściwych organów.

Poprawka 669
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy przeprowadzają 
odpowiednie kontrole cech 
konstrukcyjnych i działania wyrobów, w 
tym w stosownych przypadkach przegląd 
dokumentacji oraz fizyczne lub 
laboratoryjne kontrole na podstawie 
odpowiednich próbek. Uwzględniają one 
ustalone zasady dotyczące oceny ryzyka i 
zarządzania ryzykiem, danych z obserwacji 
i skarg. Właściwe organy mogą zażądać od 
podmiotów gospodarczych udostępnienia 
dokumentacji i informacji niezbędnych do 
celów działań prowadzonych przez te 

1. Właściwe organy przeprowadzają 
odpowiednie kontrole cech 
konstrukcyjnych i działania wyrobów, w 
tym w stosownych przypadkach przegląd 
dokumentacji oraz fizyczne lub 
laboratoryjne kontrole na podstawie 
odpowiednich próbek. Uwzględniają one 
ustalone zasady dotyczące oceny ryzyka i 
zarządzania ryzykiem, danych z obserwacji 
i skarg. Właściwe organy mogą zażądać od 
podmiotów gospodarczych udostępnienia 
dokumentacji i informacji niezbędnych do 
celów działań prowadzonych przez te 
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organy, a w koniecznych i uzasadnionych 
przypadkach zażądać umożliwienia im 
wejścia na teren przedsiębiorstwa 
podmiotów gospodarczych oraz pobrania 
koniecznych próbek wyrobów. Jeśli organy 
te uznają to za niezbędne, mogą one 
zniszczyć lub w inny sposób uczynić 
bezużytecznymi wyroby stanowiące 
poważne zagrożenie.

organy, a w koniecznych i uzasadnionych 
przypadkach zażądać umożliwienia im 
również niezapowiedzianego wejścia na 
teren przedsiębiorstwa podmiotów 
gospodarczych oraz pobrania koniecznych 
próbek wyrobów, Jeśli organy te uznają to 
za niezbędne, mogą one zniszczyć lub w 
inny sposób uczynić bezużytecznymi 
wyroby stanowiące poważne zagrożenie.

Or. de

Uzasadnienie

W celu minimalizacji ryzyka nadużyć należy przeprowadzać niezapowiedziane kontrole 
produkcji wyrobów medycznych.

Poprawka 670
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy przeprowadzają 
odpowiednie kontrole cech 
konstrukcyjnych i działania wyrobów, w 
tym w stosownych przypadkach przegląd 
dokumentacji oraz fizyczne lub 
laboratoryjne kontrole na podstawie 
odpowiednich próbek. Uwzględniają one 
ustalone zasady dotyczące oceny ryzyka i 
zarządzania ryzykiem, danych z obserwacji 
i skarg. Właściwe organy mogą zażądać od 
podmiotów gospodarczych udostępnienia 
dokumentacji i informacji niezbędnych do 
celów działań prowadzonych przez te 
organy, a w koniecznych i uzasadnionych 
przypadkach zażądać umożliwienia im 
wejścia na teren przedsiębiorstwa 
podmiotów gospodarczych oraz pobrania 
koniecznych próbek wyrobów. Jeśli organy 
te uznają to za niezbędne, mogą one 
zniszczyć lub w inny sposób uczynić 
bezużytecznymi wyroby stanowiące 

1. Właściwe organy przeprowadzają 
odpowiednie kontrole cech 
konstrukcyjnych i działania wyrobów, w 
tym w stosownych przypadkach przegląd 
dokumentacji oraz fizyczne lub 
laboratoryjne kontrole na podstawie 
odpowiednich próbek. Uwzględniają one 
ustalone zasady dotyczące oceny ryzyka i 
zarządzania ryzykiem, danych z obserwacji 
i skarg. Właściwe organy mogą zażądać od 
podmiotów gospodarczych udostępnienia 
dokumentacji i informacji niezbędnych do 
celów działań prowadzonych przez te 
organy oraz zażądać umożliwienia im 
wejścia na teren przedsiębiorstwa 
podmiotów gospodarczych oraz pobrania 
koniecznych próbek wyrobów w celu 
przekazania ich do laboratorium 
urzędowego do analizy. Jeśli organy te 
uznają to za niezbędne, mogą one 
zniszczyć lub w inny sposób uczynić 
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poważne zagrożenie. bezużytecznymi wyroby stanowiące 
poważne zagrożenie.

Or. en

Poprawka 671
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy przeprowadzają 
odpowiednie kontrole cech 
konstrukcyjnych i działania wyrobów, w 
tym w stosownych przypadkach przegląd 
dokumentacji oraz fizyczne lub 
laboratoryjne kontrole na podstawie 
odpowiednich próbek. Uwzględniają one 
ustalone zasady dotyczące oceny ryzyka i 
zarządzania ryzykiem, danych z obserwacji 
i skarg. Właściwe organy mogą zażądać od 
podmiotów gospodarczych udostępnienia 
dokumentacji i informacji niezbędnych do 
celów działań prowadzonych przez te 
organy, a w koniecznych i uzasadnionych
przypadkach zażądać umożliwienia im 
wejścia na teren przedsiębiorstwa 
podmiotów gospodarczych oraz pobrania 
koniecznych próbek wyrobów. Jeśli organy 
te uznają to za niezbędne, mogą one 
zniszczyć lub w inny sposób uczynić 
bezużytecznymi wyroby stanowiące 
poważne zagrożenie.

1. Właściwe organy przeprowadzają 
odpowiednie kontrole cech 
konstrukcyjnych i działania wyrobów, w 
tym w stosownych przypadkach przegląd 
dokumentacji oraz fizyczne lub 
laboratoryjne kontrole na podstawie 
odpowiednich próbek. Uwzględniają one 
ustalone zasady dotyczące oceny ryzyka i 
zarządzania ryzykiem, danych z obserwacji 
i skarg. Właściwe organy mogą zażądać od 
podmiotów gospodarczych udostępnienia 
dokumentacji i informacji niezbędnych do 
celów działań prowadzonych przez te 
organy, a w koniecznych przypadkach 
zażądać umożliwienia im wejścia na teren 
przedsiębiorstwa podmiotów 
gospodarczych oraz pobrania koniecznych 
próbek wyrobów. Jeśli organy te uznają to 
za niezbędne, mogą one zniszczyć lub w 
inny sposób uczynić bezużytecznymi 
wyroby stanowiące zagrożenie.

Or. en

Poprawka 672
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Właściwe organy wyznaczają 
inspektorów, którzy są upoważnieni do 
przeprowadzania kontroli, o których 
mowa w ust. 1. W kontrolach tych mogą 
również brać pomocniczo udział eksperci 
wyznaczeni przez właściwe organy. 
Kontrole przeprowadzane są przez 
inspektorów z tego państwa 
członkowskiego, w którym siedzibę ma 
dany podmiot gospodarczy.

Or. en

Poprawka 673
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Rodzaj oraz zakres niezapowiedzianej 
kontroli, jak również koszty powstałe dla 
podmiotu gospodarczego w związku z 
kontrolą, należy zaliczać na poczet 
regularnych kontroli, pod warunkiem że 
podczas kontroli nie zostaną stwierdzone 
uchybienia. Zarządzenie oraz 
przeprowadzenie niezapowiedzianej 
kontroli powinno odpowiadać zasadom 
proporcjonalności oraz uwzględniać 
poszczególne potencjalne zagrożenia 
związane z wyrobem.

Or. de

Poprawka 674
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dokonują 
okresowych przeglądów i ocen 
funkcjonowania swych działań w zakresie 
nadzoru. Takie przeglądy i oceny są 
przeprowadzane przynajmniej co cztery 
lata, a ich wyniki przekazywane są 
pozostałym państwom członkowskim i 
Komisji. Zainteresowane państwo 
członkowskie udostępnia publicznie 
streszczenie tych wyników.

2. Państwa członkowskie planują i
dokonują okresowych przeglądów i ocen 
funkcjonowania swych działań w zakresie 
nadzoru. W tym celu państwa 
członkowskie sporządzają strategiczne 
plany kontroli zawierające podział ryzyka
na kategorie, okresy kontroli oraz rodzaj 
podjętych środków kontrolnych, jak 
również koniecznych do przeprowadzenia 
kontroli przewidzianych zasobów 
personalnych i wyposażenia. Przegląd i 
ocenę czynności należy przeprowadzić
przynajmniej co cztery lata, a ich wyniki 
przekazywane są pozostałym państwom 
członkowskim i Komisji. Komisja może 
zalecać dopasowanie planów kontrolnych.
Zainteresowane państwo członkowskie 
udostępnia publicznie streszczenie tych 
wyników oraz zaleceń komisji.

Or. de

Uzasadnienie

W celu przestrzegania zasad oraz zapewnienia tym samym wysokiego standardu 
bezpieczeństwa pacjentów wskazany jest strategiczny nadzór nad produkcją wyrobów 
medycznych w oparciu o związane z nimi zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

Poprawka 675
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dokonują 
okresowych przeglądów i ocen 
funkcjonowania swych działań w zakresie 
nadzoru. Takie przeglądy i oceny są 
przeprowadzane przynajmniej co cztery
lata, a ich wyniki przekazywane są 
pozostałym państwom członkowskim i 

2. Państwa członkowskie dokonują 
okresowych przeglądów i ocen 
funkcjonowania swych działań w zakresie 
nadzoru. Takie przeglądy i oceny są 
przeprowadzane przynajmniej co dwa lata, 
a ich wyniki przekazywane są pozostałym 
państwom członkowskim i Komisji. 
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Komisji. Zainteresowane państwo 
członkowskie udostępnia publicznie 
streszczenie tych wyników.

Zainteresowane państwo członkowskie 
udostępnia publicznie streszczenie tych 
wyników.

Or. en

Poprawka 676
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli wyrób medyczny produkowany 
w państwie trzecim ma być dostępny na 
rynku unijnym, kontrole, o których mowa 
w ust. 1, mogą być również 
przeprowadzane w zakładzie podmiotu 
gospodarczego zlokalizowanym w 
państwie trzecim, bez uszczerbku dla 
postanowień jakichkolwiek umów 
międzynarodowych zawartych pomiędzy 
UE a państwami trzecimi.

Or. en

Poprawka 677
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Po każdej kontroli, o której mowa w 
ust. 1, zainteresowany właściwy organ 
przedstawia kontrolowanemu podmiotowi 
gospodarczemu sprawozdanie dotyczące 
poziomu zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem. Przed przyjęciem 
sprawozdania właściwy organ daje 
kontrolowanemu podmiotowi 
gospodarczemu możliwość przedłożenia 
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uwag.

Or. en

Poprawka 678
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Komisja przedstawia szczegółowe 
wytyczne w zakresie zasad 
przeprowadzania kontroli, o których 
mowa w niniejszym artykule, obejmujące 
w szczególności kwalifikacje inspektorów, 
ustalenia dotyczące inspekcji oraz dostęp 
do danych i informacji posiadanych przez 
podmioty gospodarcze.

Or. en

Poprawka 679
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć integrację jednostek notyfikowanych w odniesieniu do wymiany informacji 
pochodzących od organów nadzoru rynku i jasno określić jej zasady. W ramach 
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automatycznych, zharmonizowanych procedur komunikacji jednostki notyfikowane potrzebują 
skonsolidowanych informacji w celu reorganizacji działań, natychmiastowego uwzględniania 
tych informacji oraz szybkiej i odpowiedniej reakcji na wydarzenia i incydenty, na przykład 
poprzez badania pokontrolne, zawieszenie lub wycofanie certyfikatu.

Poprawka 680
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są 
natychmiast przekazywane za pomocą 
systemu elektronicznego wszystkim 
zainteresowanym właściwym organom i są 
dostępne państwom członkowskim oraz 
Komisji. Komisja, w porozumieniu z 
Grupą Koordynacyjną ds. Wyrobów 
Medycznych, przygotowuje co 6 miesięcy 
przegląd tych informacji dla ogółu 
społeczeństwa i pracowników służby 
zdrowia. Dostęp do tych informacji jest 
możliwy przez europejską bazę danych, o 
której mowa w art. 27.

Or. en

Uzasadnienie

Przegląd informacji dotyczących bezpieczeństwa i nadzoru nad rynkiem przyniesie korzyści 
pracownikom służby zdrowia i ogółowi społeczeństwa. Grupa Koordynacyjna ds. Wyrobów 
Medycznych jest odpowiednim forum do dostarczania tych informacji do europejskiej bazy 
danych o wyrobach medycznych, ze względu na to, że informacje te będą wymagały 
delikatnego traktowania.

Poprawka 681
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje dotyczące art. 68 ust. 1 lit. a), 
b), c) i d) udostępnia się Grupie 
Koordynacyjnej ds. Wyrobów 
Medycznych, która przekazuje je na 
pierwszym spotkaniu Grupy Doradczej ds. 
Wyrobów Medycznych po upublicznieniu 
tych informacji.

Or. en

Poprawka 682
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeśli właściwe organy państwa 
członkowskiego, na podstawie danych z 
obserwacji lub innych informacji, mają 
wystarczający powód, by przypuszczać, że 
dany wyrób stanowi zagrożenie dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa pacjentów, 
użytkowników lub innych osób, dokonują 
oceny tego wyrobu obejmującej wszystkie 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
wymagania, które są istotne, biorąc pod 
uwagę zagrożenie związane z wyrobem. 
Odpowiednie podmioty gospodarcze 
współpracują w razie potrzeby z 
właściwymi organami.

Jeśli właściwe organy państwa 
członkowskiego, na podstawie danych z 
obserwacji lub innych informacji, mają 
wystarczający powód, by przypuszczać, że 
dany wyrób stanowi zagrożenie dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa pacjentów, 
użytkowników lub innych osób, dokonują 
oceny tego wyrobu obejmującej wszystkie 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
wymagania, które są istotne, biorąc pod 
uwagę zagrożenie związane z wyrobem. 
Odpowiednie podmioty gospodarcze 
współpracują w razie potrzeby z 
właściwymi organami. W ramach tej 
oceny właściwe organy informują o 
wynikach oceny i działaniach, które 
zostaną podjęte w zależności od wyników 
oceny, jednostki notyfikowane 
odpowiedzialne za kontrolę, jeżeli jest to 
wyrób klasy IIa, IIb i III, jak również inne 
właściwe organy.

Or. fr
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Poprawka 683
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – akapit pierwszy – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Jeśli właściwe organy państwa 
członkowskiego, na podstawie danych z 
obserwacji lub innych informacji, mają 
powód, by przypuszczać, że dany wyrób 
stanowi zagrożenie dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa pacjentów, użytkowników 
lub innych osób, mogą dokonać oceny 
tego wyrobu obejmującej wszystkie 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
istotne wymagania, biorąc pod uwagę 
zagrożenie związane z wyrobem. 
Odpowiednie podmioty gospodarcze 
współpracują w razie potrzeby z 
właściwymi organami.

Or. en

Poprawka 684
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli właściwy organ, po 
przeprowadzeniu oceny na podstawie art. 
69, ustali, że wyrób stanowiący zagrożenie 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa pacjentów, 
użytkowników lub innych osób nie spełnia 
wymagań określonych w niniejszym 
rozporządzeniu, organ ten bez zwłoki żąda, 
by dany podmiot gospodarczy podjął 
wszelkie odpowiednie i należycie 
uzasadnione działania naprawcze mające 
na celu, proporcjonalnie do rodzaju 
zagrożenia, osiągnięcie przez wyrób 
zgodności z tymi wymaganiami, 

1. Jeśli właściwy organ, po 
przeprowadzeniu oceny na podstawie art. 
69, ustali, że wyrób stanowiący zagrożenie 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa pacjentów, 
użytkowników lub innych osób nie spełnia 
wymagań określonych w niniejszym 
rozporządzeniu, organ ten natychmiastowo
żąda, by dany podmiot gospodarczy podjął 
wszelkie odpowiednie i należycie 
uzasadnione działania naprawcze mające 
na celu, proporcjonalnie do rodzaju 
zagrożenia, osiągnięcie przez wyrób 
zgodności z tymi wymaganiami, 
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uniemożliwienie lub ograniczenie 
udostępniania wyrobu na rynku, poddanie 
udostępniania wyrobu na rynku 
określonym wymogom, wycofanie wyrobu 
z obrotu lub wycofanie go z używania w 
rozsądnym terminie.

uniemożliwienie lub ograniczenie 
udostępniania wyrobu na rynku, poddanie 
udostępniania wyrobu na rynku 
określonym wymogom, wycofanie wyrobu 
z obrotu lub wycofanie go z używania w 
rozsądnym, ściśle określonym terminie, o 
którym poinformowane zostają 
odpowiednie podmioty gospodarcze.

Or. en

Poprawka 685
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli właściwe organy uznają, że brak 
zgodności z odpowiednimi wymogami nie 
ogranicza się wyłącznie do terytorium ich 
państwa, powiadamiają Komisję oraz 
pozostałe państwa członkowskie przy 
wykorzystaniu systemu elektronicznego, o 
którym mowa w art. 68, o wynikach oceny 
oraz działaniach, których podjęcia zażądały 
od podmiotów gospodarczych.

2. Jeżeli właściwe organy uznają, że brak 
zgodności z odpowiednimi wymogami nie 
ogranicza się wyłącznie do terytorium ich 
państwa, powiadamiają bezzwłocznie
Komisję oraz pozostałe państwa 
członkowskie przy wykorzystaniu systemu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 68, 
o wynikach oceny oraz działaniach, 
których podjęcia zażądały od podmiotów 
gospodarczych.

Or. en

Poprawka 686
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmioty gospodarcze dopilnowują, aby 
podjęto wszystkie odpowiednie działania 
naprawcze w odniesieniu do wszystkich 
danych wyrobów udostępnionych przez 

3. Podmioty gospodarcze dopilnowują, aby 
bez zwłoki podjęto wszystkie odpowiednie 
działania naprawcze w odniesieniu do 
wszystkich danych wyrobów 
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nich na rynku w całej Unii. udostępnionych przez nich na rynku w 
całej Unii.

Or. en

Poprawka 687
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) W sytuacji gdy wyroby te mają zostać 
wycofane z użycia, podmiot gospodarczy 
podejmuje wszelkie uzasadnione wysiłki w 
celu zakończenia wycofywania wyrobów z 
użycia zanim upłynie jasno określony 
termin, o którym podmiot ten został 
poinformowany przez właściwy organ, o 
którym mowa w ust. 1. 

Or. en

Poprawka 688
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Notyfikują one bezzwłocznie rzeczone 
środki Komisji i pozostałym państwom 
członkowskim przy wykorzystaniu 
systemu elektronicznego, o którym mowa 
w art. 68.

Notyfikują one natychmiastowo rzeczone 
środki Komisji i pozostałym państwom 
członkowskim przy wykorzystaniu 
systemu elektronicznego, o którym mowa 
w art. 68.

Or. en

Poprawka 689
Mairead McGuinness



AM\936128PL.doc 55/185 PE510.767v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie inne niż państwo 
wszczynające procedurę powiadamiają bez 
zwłoki Komisję i pozostałe państwa 
członkowskie o wszelkich dodatkowych, 
będących w ich dyspozycji informacjach 
dotyczących braku zgodności danego 
wyrobu z odpowiednimi wymogami oraz o 
wszelkich środkach przyjętych przez te 
państwa w odniesieniu do danego wyrobu. 
W przypadku braku zgody na 
notyfikowany środek krajowy informują 
one bez zwłoki Komisję i pozostałe 
państwa członkowskie o swoich 
zastrzeżeniach przy wykorzystaniu 
systemu elektronicznego, o którym mowa 
w art. 68.

6. Państwa członkowskie inne niż państwo 
wszczynające procedurę powiadamiają bez 
zwłoki Komisję i pozostałe państwa 
członkowskie o wszelkich dodatkowych, 
będących w ich dyspozycji informacjach 
dotyczących braku zgodności danego 
wyrobu z odpowiednimi wymogami oraz o 
wszelkich środkach przyjętych przez te 
państwa w odniesieniu do danego wyrobu. 
W przypadku braku zgody na 
notyfikowany środek krajowy informują 
one natychmiastowo Komisję i pozostałe 
państwa członkowskie o swoich 
zastrzeżeniach przy wykorzystaniu 
systemu elektronicznego, o którym mowa 
w art. 68.

Or. en

Poprawka 690
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeśli ani państwa członkowskie, ani 
Komisja w terminie dwóch miesięcy od 
otrzymania notyfikacji, o której mowa w 
ust. 4, nie zgłoszą sprzeciwu wobec środka 
tymczasowego wprowadzonego przez dane 
państwo członkowskie, środek ten uznaje 
się za uzasadniony.

7. Jeśli ani państwa członkowskie, ani 
Komisja w terminie jednego miesiąca od 
otrzymania notyfikacji, o której mowa w 
ust. 4, nie zgłoszą sprzeciwu wobec środka 
tymczasowego wprowadzonego przez dane 
państwo członkowskie, środek ten uznaje 
się za uzasadniony.

Or. en
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Poprawka 691
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie zapewniają 
niezwłoczne przyjęcie właściwych 
środków ograniczających w odniesieniu do 
danego wyrobu.

8. Państwa członkowskie zapewniają 
natychmiastowe przyjęcie właściwych 
środków ograniczających w odniesieniu do 
danego wyrobu.

Or. en

Poprawka 692
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli w przeciągu dwóch miesięcy od 
otrzymania notyfikacji, o której mowa w 
art. 70 ust. 4, jedno z państw 
członkowskich wniosło zastrzeżenia w 
stosunku do środka tymczasowego 
wprowadzonego przez inne państwo 
członkowskie lub jeśli Komisja uzna ten 
środek za sprzeczny z prawodawstwem 
Unii, Komisja dokonuje oceny tego środka 
krajowego. Na podstawie wyników tej 
oceny Komisja decyduje w drodze aktów 
wykonawczych, czy środek krajowy jest 
uzasadniony czy nieuzasadniony. Takie
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

1. Jeśli w przeciągu jednego miesiąca od 
otrzymania notyfikacji, o której mowa w 
art. 70 ust. 4, jedno z państw 
członkowskich wniosło zastrzeżenia w 
stosunku do środka tymczasowego 
wprowadzonego przez inne państwo 
członkowskie lub jeśli Komisja uzna ten 
środek za sprzeczny z prawodawstwem 
Unii, Komisja dokonuje oceny tego środka 
krajowego. Na podstawie wyników tej 
oceny Komisja decyduje w drodze aktów 
wykonawczych, czy środek krajowy jest 
uzasadniony czy nieuzasadniony. Takie 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

Or. en

Poprawka 693
Mairead McGuinness
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli państwo członkowskie ustali po 
przeprowadzeniu oceny na podstawie art. 
69, że dany wyrób, choć wprowadzony do 
obrotu lub używania zgodnie z przepisami, 
stanowi zagrożenie dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa pacjentów, użytkowników 
lub innych osób, lub dla innych aspektów 
ochrony zdrowia publicznego, państwo to 
żąda od odpowiedniego podmiotu 
gospodarczego, by ten wprowadził 
wszystkie odpowiednie środki tymczasowe 
w celu, proporcjonalnie do rodzaju 
zagrożenia, dopilnowania, by dany wyrób 
nie stanowił już zagrożenia po 
wprowadzeniu go do obrotu lub do 
używania, wycofania tego wyrobu z obrotu 
lub wycofania go z używania w rozsądnym 
terminie.

1. Jeśli państwo członkowskie ustali po 
przeprowadzeniu oceny na podstawie art. 
69, że dany wyrób, choć wprowadzony do 
obrotu lub używania zgodnie z przepisami, 
stanowi zagrożenie dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa pacjentów, użytkowników 
lub innych osób, lub dla innych aspektów 
ochrony zdrowia publicznego, państwo to 
natychmiastowo żąda od odpowiedniego 
podmiotu gospodarczego, by ten 
wprowadził wszystkie odpowiednie środki 
tymczasowe w celu, proporcjonalnie do 
rodzaju zagrożenia, dopilnowania, by dany 
wyrób nie stanowił już zagrożenia po 
wprowadzeniu go do obrotu lub do 
używania, wycofania tego wyrobu z obrotu 
lub wycofania go z używania w rozsądnym 
terminie.

Or. en

Poprawka 694
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 70, 
państwo członkowskie żąda od 
odpowiedniego podmiotu gospodarczego, 
by ten usunął dany brak zgodności z 
odpowiednimi wymogami w rozsądnym 
terminie proporcjonalnym do tego braku, 
jeśli poczyni ono jedno z następujących 
ustaleń:

1. Nie naruszając przepisów art. 70, 
państwo członkowskie żąda od 
odpowiedniego podmiotu gospodarczego, 
by ten usunął dany brak zgodności z 
odpowiednimi wymogami w rozsądnym, 
jasno określonym terminie, o którym 
został uprzednio poinformowany,
proporcjonalnym do tego braku, jeśli 
poczyni ono jedno z następujących ustaleń:

Or. en
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Poprawka 695
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli dany podmiot gospodarczy nie 
usunie braku zgodności z odpowiednimi 
wymogami w terminie, o którym mowa w 
ust. 1, zainteresowane państwo 
członkowskie wprowadza wszelkie 
odpowiednie środki w celu ograniczenia 
lub uniemożliwienia udostępniania wyrobu 
na rynku lub zapewnienia wycofania 
wyrobu z używania lub z obrotu. 
Wspomniane państwo członkowskie 
powiadamia bezzwłocznie Komisję i 
pozostałe państwa członkowskie o 
rzeczonych środkach przy wykorzystaniu 
systemu elektronicznego, o którym mowa 
w art. 68.

2. Jeśli dany podmiot gospodarczy nie 
usunie braku zgodności z odpowiednimi 
wymogami w terminie, o którym mowa w 
ust. 1, zainteresowane państwo 
członkowskie natychmiastowo wprowadza 
wszelkie odpowiednie środki w celu 
ograniczenia lub uniemożliwienia 
udostępniania wyrobu na rynku lub 
zapewnienia wycofania wyrobu z 
używania lub z obrotu. Wspomniane 
państwo członkowskie powiadamia 
natychmiastowo Komisję i pozostałe 
państwa członkowskie o rzeczonych 
środkach przy wykorzystaniu systemu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 68.

Or. en

Poprawka 696
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie może 
wprowadzić wszelkie konieczne i 
uzasadnione środki tymczasowe, jeśli 
państwo to, po przeprowadzeniu oceny, 
która wykazuje istnienie potencjalnego 
zagrożenia związanego z wyrobem lub 
określoną kategorią, lub grupą wyrobów, 
uzna, że udostępnianie na rynku lub 
wprowadzanie do używania takiego 
wyrobu bądź określonej kategorii lub 

1. Państwo członkowskie wprowadza
wszelkie konieczne i uzasadnione środki 
tymczasowe, jeśli państwo to, po 
przeprowadzeniu oceny, która wykazuje 
istnienie potencjalnego zagrożenia
związanego z wyrobem lub określoną 
kategorią, lub grupą wyrobów, uzna, że 
udostępnianie na rynku lub wprowadzanie 
do używania takiego wyrobu bądź 
określonej kategorii lub grupy wyrobów 
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grupy wyrobów należy objąć zakazem, 
ograniczeniem lub szczególnymi 
wymogami, bądź że taki wyrób lub 
kategorię, lub grupę wyrobów należy 
wycofać z obrotu lub z używania w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pacjentów, użytkowników lub innych osób, 
lub ochrony innych aspektów zdrowia 
publicznego.

należy objąć zakazem, ograniczeniem lub 
szczególnymi wymogami, bądź że taki 
wyrób lub kategorię, lub grupę wyrobów 
należy wycofać z obrotu lub z używania w 
celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pacjentów, użytkowników lub innych osób, 
lub ochrony innych aspektów zdrowia 
publicznego.

Or. en

Poprawka 697
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W należycie uzasadnionych szczególnie 
pilnych przypadkach związanych ze 
zdrowiem i bezpieczeństwem ludzi 
Komisja może przyjąć, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 88 ust. 4, 
akty wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie.

W należycie uzasadnionych szczególnie 
pilnych przypadkach związanych ze 
zdrowiem i bezpieczeństwem ludzi lub 
jeśli nie następuje działanie państw 
członkowskich w sytuacji znanego ryzyka,
Komisja może przyjąć, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 88 ust. 4, 
akty wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Skomplikowane procedury administracyjne lub działania grup nacisku mogą utrudnić 
podejmowanie działań przez państwa członkowskie. Komisja powinna zatem mieć możliwość 
przyjmowania aktów prewencyjnych mających natychmiastowe zastosowanie.

Poprawka 698
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Oprócz przypadków, gdy z powodu 
poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi 
lub bezpieczeństwa konieczne jest podjęcie 
natychmiastowych działań, umożliwia się 
danemu podmiotowi gospodarczemu 
zgłoszenie właściwemu organowi uwag w 
odpowiednim okresie przed przyjęciem 
jakiegokolwiek środka. Jeżeli działanie 
podjęto bez wysłuchania podmiotu 
gospodarczego, podmiotowi temu jak 
najszybciej umożliwia się zgłoszenie uwag, 
a podjęte działanie poddaje się następnie 
bezzwłocznie przeglądowi.

2. Oprócz przypadków, gdy z powodu 
poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi 
lub bezpieczeństwa konieczne jest podjęcie 
natychmiastowych działań, umożliwia się 
danemu podmiotowi gospodarczemu 
zgłoszenie właściwemu organowi uwag w 
odpowiednim, wyraźnie ustalonym okresie 
przed przyjęciem jakiegokolwiek środka. 
Jeżeli działanie podjęto bez wysłuchania 
podmiotu gospodarczego, podmiotowi 
temu jak najszybciej umożliwia się 
zgłoszenie uwag, a podjęte działanie 
poddaje się następnie bezzwłocznie 
przeglądowi.

Or. en

Poprawka 699
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przyjęte środki uchyla się lub zmienia 
natychmiast po wykazaniu przez podmiot 
gospodarczy, że podjął on skuteczne 
działanie naprawcze.

3. Przyjęte środki uchyla się lub zmienia 
natychmiast po wykazaniu w sposób 
zadowalający przez podmiot gospodarczy, 
że podjął on skuteczne działanie 
naprawcze.

Or. en

Poprawka 700
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwy organ lub organy odpowiedzialne 
za wykonywanie niniejszego
rozporządzenia. Powierzają one swoim 
organom uprawnienia, zasoby, 
wyposażenie i wiedzę niezbędne do 
prawidłowego wykonywania zadań 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 
Państwa członkowskie informują o tych 
organach Komisję, która publikuje wykaz 
właściwych organów.

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwy organ lub organy odpowiedzialne 
za wykonywanie niniejszego 
rozporządzenia. Powierzają one swoim 
organom uprawnienia, zasoby, 
wyposażenie i wiedzę niezbędne do 
prawidłowego wykonywania zadań 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 
Państwa członkowskie informują o tych 
organach Komisję, która publikuje wykaz 
właściwych organów oraz ich dane 
kontaktowe.

Or. en

Poprawka 701
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy państw członkowskich 
współpracują ze sobą oraz z Komisją i 
przekazują sobie wszelkie informacje, jakie 
są konieczne, by niniejsze rozporządzenie 
było jednolicie stosowane.

1. Właściwe organy państw członkowskich 
współpracują ze sobą oraz z Komisją i
MDCG, stosownie do przypadku, oraz 
przekazują sobie i Komisji wszelkie 
informacje, jakie są konieczne, by niniejsze 
rozporządzenie było jednolicie stosowane.

Or. en

Poprawka 702
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 78a
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Grupa Doradcza ds. Wyrobów 
Medycznych

1. Komisja ustanawia europejską Grupę 
Doradczą ds. Wyrobów Medycznych 
(MDAG), która doradza Komisji oraz 
MDCG w sprawach z zakresu aspektów 
technicznych, naukowych, społecznych i 
ekonomicznych dotyczących dostępności 
oraz wprowadzenia do obrotu technologii 
medycznych oraz usług powiązanych na 
terenie Unii.
W skład grupy wchodzą przedstawiciele
organizacji zrzeszających pacjentów, 
klinicyści, pielęgniarki, opiekunowie i 
osoby zarządzające zakładami opieki 
zdrowotnej oraz producenci stosownych 
wyrobów medycznych i inne 
zainteresowane fora.
Grupie Doradczej ds. Wyrobów 
Medycznych przewodniczy przedstawiciel 
Komisji.
Praca MDAG ma przejrzysty charakter, a 
jej wyniki są przekazywane Komisji oraz 
Grupie Koordynacyjnej ds. Wyrobów 
Medycznych i udostępniane ogółowi 
społeczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe zainteresowane strony, określone sektory przemysłu i inne podmioty powinny mieć 
możliwość doradzania Komisji i władzom w kwestii aspektów technicznych, naukowych, 
społecznych i handlowych dotyczących wyrobów medycznych. W tym celu Komisja powinna 
utworzyć Grupę Doradczą ds. Wyrobów Medycznych. Praca grupy doradczej powinna być 
przejrzysta, a jej wyniki dostępne dla Komisji i Grupy Koordynacyjnej ds. Wyrobów 
Medycznych powołanej na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 703
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Każde państwo członkowskie mianuje na 
trzyletnią kadencję, która może zostać 
odnowiona, jednego członka i jego 
zastępcę dysponujących wiedzą 
specjalistyczną w dziedzinie objętej 
niniejszym rozporządzeniem, oraz jednego 
członka i jego zastępcę dysponujących 
wiedzą specjalistyczną w dziedzinie objętej 
rozporządzeniem (UE) nr […/…] [w 
sprawie w wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro]. Państwo 
członkowskie może zdecydować się na 
wybór tylko jednego członka i jego 
zastępcy, dysponujących wiedzą 
specjalistyczną w obu dziedzinach.

Każde państwo członkowskie mianuje na 
trzyletnią kadencję, która może zostać 
odnowiona, jednego członka i jego 
zastępcę lub kilku zastępców
dysponujących wiedzą specjalistyczną w 
dziedzinie objętej niniejszym 
rozporządzeniem, oraz jednego członka i 
jego zastępcę lub kilku zastępców
dysponujących wiedzą specjalistyczną w 
dziedzinie objętej rozporządzeniem (UE) 
nr […/…] [w sprawie w wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro]. 
Państwo członkowskie może zdecydować 
się na wybór tylko jednego członka i jego 
zastępcy lub kilku zastępców, 
dysponujących wiedzą specjalistyczną w 
obu dziedzinach.

Or. en

Poprawka 704
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja weryfikuje kompetencje członków 
MDCG. Komisja publikuje wyniki 
weryfikacji oraz informacje na temat 
kompetencji członków MDCG. 

Or. en

Uzasadnienie

W skład MDCG powinny wchodzić osoby o uznanych i odpowiednich kompetencjach w 
dziedzinie wyrobów medycznych, aby zapewnić prawidłowe działanie rozporządzenia. W 
artykule wymaga się dowodów kompetencji, ale nie wyjaśnia, kto powinien weryfikować te 
kompetencje. Kompetencje muszą zostać zweryfikowane i zadanie to powinno należeć do 
Komisji. 
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Poprawka 705
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. MDCG nadzoruje grupę 
koordynacyjną jednostek notyfikowanych, 
o której mowa w art. 39.

Or. en

Uzasadnienie

MDCG powinno nadzorować grupę koordynacyjną jednostek notyfikowanych, aby zapewnić 
przestrzeganie wymogów uczestnictwa i umożliwić lepsze informowanie o sytuacji jednostek 
notyfikowanych na terenie całej UE. 

Poprawka 706
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. MDCG może w poszczególnych 
przypadkach zaprosić ekspertów lub inne 
osoby trzecie do uczestnictwa w 
posiedzeniach lub przedstawienia 
pisemnych opinii.

6. W stosownych przypadkach zaprasza 
się na spotkania MDCG, w charakterze 
obserwatorów, organizacje reprezentujące 
na szczeblu unijnym interesy branży 
wyrobów medycznych, pracowników 
służby zdrowia, laboratoriów, pacjentów i 
konsumentów. MDCG może w 
poszczególnych przypadkach zaprosić 
innych ekspertów lub inne osoby trzecie 
do uczestnictwa w posiedzeniach lub 
przedstawienia pisemnych opinii.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia stałej przejrzystości i inkluzywności systemu regulacji wyrobów 
medycznych UE zainteresowane strony powinny zostać zaproszone do uczestnictwa w 
spotkaniach plenarnych Grupy Koordynacyjnej ds. Wyrobów Medycznych, a nie tylko na 
spotkania podgrup.

Poprawka 707
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. MDCG może powołać stałe lub 
tymczasowe podgrupy. W stosownych 
przypadkach zaprasza się do takich 
podgrup, w charakterze obserwatorów, 
organizacje reprezentujące na poziomie
unijnym interesy branży wyrobów 
medycznych, pracowników służby 
zdrowia, laboratoriów, pacjentów i 
konsumentów.

7. MDCG powołuje stałą Grupę Doradczą 
ds. Wyrobów Medycznych (MDAG) i
może, w stosownym przypadku, powołać 
tymczasowe podgrupy. Zaprasza się do 
takich podgrup, w charakterze 
obserwatorów, organizacje reprezentujące 
na szczeblu unijnym interesy pacjentów, 
pracowników służby zdrowia, 
laboratoriów, konsumentów i branży 
wyrobów medycznych.

W stosownych przypadkach członkowie 
MDAG mogą zostać zaproszeni do udziału 
w takich podgrupach w charakterze 
obserwatorów. 

Or. en

Poprawka 708
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. MDCG tworzy grupę dialogu 
zainteresowanych podmiotów składającą 
się z przedstawicieli zainteresowanych 
podmiotów, która zorganizowana będzie 
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na szczeblu unijnym. Grupa ta działa 
równolegle do Grupy Koordynacyjnej ds. 
Wyrobów Medycznych (MDCG) i doradza 
Komisji oraz państwom członkowskim w 
różnych kwestiach dotyczących 
technologii medycznej i wdrażania 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 709
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. MDCG wspiera Komisję w 
dostarczaniu co sześć miesięcy przeglądu 
działań dotyczących bezpieczeństwa 
danych i nadzoru nad rynkiem, w tym 
wszelkich podjętych środków 
zapobiegawczych dotyczących ochrony 
zdrowia. Informacje te są dostępne 
poprzez europejską bazę danych, o której 
mowa w art. 27.

Or. en

Uzasadnienie

Przegląd informacji dotyczących bezpieczeństwa i nadzoru nad rynkiem przyniesie korzyści 
pracownikom służby zdrowia i ogółowi społeczeństwa. MDCG jest odpowiednim forum 
dostarczania tych informacji do europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych, ze 
względu na to, że te informacje będę wymagały delikatnego traktowania.

Poprawka 710
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 7 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. MDCG jest forum arbitrażu sporów 
dotyczących kompetencji jednostek 
notyfikowanych, o których mowa w 
rozdziale IV. 

Or. en

Uzasadnienie

Zespół ds. oceny wspólnej oraz MDCG powinny efektywnie kontrolować pracę jednostek 
notyfikowanych. Nadzór nad notyfikowanymi jednostkami zwiększy się po przekazaniu MDCG 
odpowiedzialności za unieważnianie zawieszania jednostek notyfikowanych.

Poprawka 711
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 8 – akapit pierwszy – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– funkcjonowania MDAG, w tym 
przyjmowania przez MDCG opinii, 
zaleceń lub innych stanowisk, w 
stosownych przypadkach.

Or. en

Poprawka 712
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ocenianie, wspólnie z Komisją i 
krajowym organem odpowiedzialnym za 
jednostki notyfikowane państwa 
członkowskiego, w którym ma siedzibę, 
wniosku o notyfikację składanego przez 
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jednostkę oceniającą zgodność w 
przypadku wszystkich wyrobów objętych 
deklarowanymi kompetencjami jednostki 
wymienionymi w klasie III, tych 
wszczepianych do organizmu, 
zawierających substancję uznawaną za 
produkt leczniczy, produkowanych z 
wykorzystaniem niezdolnych do życia 
tkanek lub komórek pochodzenia 
ludzkiego lub zwierzęcego bądź ich 
pochodnych;

Or. en

Poprawka 713
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) określenie i dokumentacja wysokiego 
poziomu zasad dotyczących kompetencji i 
kwalifikacji oraz procedury wyboru osób 
uczestniczących w czynnościach w 
ramach oceny zgodności (ich wiedzę, 
doświadczenie i inne wymagane 
kompetencje) oraz nadawania tym 
osobom uprawnień, a także wymagane 
przeszkolenie (szkolenie wstępne i 
ustawiczne). Kryteria kwalifikacji dotyczą 
różnych funkcji w ramach procesu oceny 
zgodności, a także wyrobów, technologii i 
dziedzin objętych zakresem wyznaczenia;

Or. en

Poprawka 714
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera a c (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) dokonywanie przeglądu i 
akceptowanie kryteriów właściwych 
organów w państwach członkowskich, w 
odniesieniu do art. 80 ust. 1 lit. ab) 
powyżej;

Or. en

Poprawka 715
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) MDCG tworzy i utrzymuje listę 
odpowiednio wykwalifikowanych i 
uznanych ekspertów klinicznych oraz ich 
specjalizacji klinicznych, którą udostępnia 
się jednostkom notyfikowanym 
oceniającym zgodność wyrobów klasy III, 
tych wszczepianych do organizmu lub 
zawierających substancję uznawaną za 
produkt leczniczy lub produkowanych z 
wykorzystaniem niezdolnych do życia 
tkanek lub komórek pochodzenia 
ludzkiego lub zwierzęcego bądź ich 
pochodnych, w celu zastosowania się do 
wymogu notyfikacji z art. 44.

Or. en

Uzasadnienie

Należy stworzyć ogólnoeuropejską listę uznanych ekspertów klinicznych, aby zagwarantować 
pełną i właściwą ocenę dowodów klinicznych przez niezależnych ekspertów klinicznych. W 
celu oceny dowodów klinicznych jednostki notyfikowane odpowiedzialne za wyroby klasy III 
są zobligowane do wyboru eksperta lub ekspertów znajdujących się na tej liście. 
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Poprawka 716
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) MDCG wysłuchuje MDAG. MDCG 
przyjmuje przyjęcie opinii i rekomendacji 
lub innych stanowisk wyrażonych przez 
MDAG i, w stosownym przypadku, może 
sama przyjąć opinie, rekomendacje lub 
inne stanowiska. 

Or. en

Poprawka 717
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uczestnictwo w kontroli określonych 
ocen zgodności zgodnie z art. 44;

skreślona

Or. en

Poprawka 718
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uczestnictwo w kontroli określonych 
ocen zgodności zgodnie z art. 44;

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

MDCG jest zasadniczą częścią ram regulacyjnych Z tego powodu jej zadania powinny być 
opisane bardziej szczegółowo.

Poprawka 719
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uczestnictwo w kontroli określonych 
ocen zgodności zgodnie z art. 44;

skreślona

Or. fr

Poprawka 720
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uczestnictwo w kontroli określonych 
ocen zgodności zgodnie z art. 44;

b) nadzorowanie kontroli określonych 
ocen zgodności zgodnie z art. 44;

Or. fr

Poprawka 721
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uczestnictwo w kontroli określonych 
ocen zgodności zgodnie z art. 44;

b) przedstawianie naukowej oceny
określonych typów wyrobów medycznych
zgodnie z art. 44;
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Or. en

Poprawka 722
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uczestnictwo w kontroli określonych 
ocen zgodności zgodnie z art. 44;

b) regularną kontrolę postępu 
technicznego, w szczególności dotyczącą
klasy III wyrobów medycznych do 
implantacji;

Or. en

Uzasadnienie

Rola MDCG w poprawianiu bezpieczeństwa pacjentów jest decydująca. Wymaga to bardziej 
szczegółowego opisu i specyfikacji jej obowiązków niż przedstawiono w projekcie wniosku, w 
tym podstawowych wymogów i standardów wyrobów, które muszą być zgodne z postępem 
technologicznym. Nadzór nad rynkiem po wprowadzeniu wyrobu do obrotu jest kolejnym 
ważnym aspektem tego systemu. Ograniczone zasoby osobowe i finansowe wymagają lepszej 
koordynacji i współpracy państw członkowskich.

Poprawka 723
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) ocenę, czy wprowadzone przez to 
rozporządzenie podstawowe wymogi w 
zakresie bezpieczeństwa i działania
wyrobów medycznych są wystarczające i 
określenie koniecznych poprawek do 
załącznika 1;
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przez jednostki notyfikowane;

Or. en

Uzasadnienie

Rola MDCG w poprawianiu bezpieczeństwa pacjentów jest decydująca. Wymaga to bardziej 
szczegółowego opisu i specyfikacji jej obowiązków niż przedstawiono w projekcie wniosku, w 
tym podstawowych wymogów i standardów wyrobów, które muszą być zgodne z postępem 
technologicznym. Nadzór nad rynkiem po wprowadzeniu wyrobu do obrotu jest kolejnym 
ważnym aspektem tego systemu. Ograniczone zasoby osobowe i finansowe wymagają lepszej 
koordynacji i współpracy państw członkowskich.

Poprawka 724
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

MDCG jest zasadniczą częścią ram regulacyjnych. Z tego powodu jej zadania powinny być 
opisane bardziej szczegółowo.

Poprawka 725
Holger Krahmer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspieranie właściwych organów państw 
członkowskich w działaniach 
koordynacyjnych w dziedzinie badań 
klinicznych wyrobów, obserwacji i 
nadzoru rynku;

d) rozwijanie wytycznych dla badań 
klinicznych wyrobów medycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Rola MDCG w poprawianiu bezpieczeństwa pacjentów jest decydująca. Wymaga to bardziej 
szczegółowego opisu i specyfikacji jej obowiązków niż przedstawiono w projekcie wniosku, w 
tym podstawowych wymogów i standardów wyrobów, które muszą być zgodne z postępem 
technologicznym. Nadzór nad rynkiem po wprowadzeniu wyrobu do obrotu jest kolejnym 
ważnym aspektem tego systemu. Ograniczone zasoby osobowe i finansowe wymagają lepszej 
koordynacji i współpracy państw członkowskich.

Poprawka 726
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

MDCG jest zasadniczą częścią ram regulacyjnych Z tego powodu jej zadania powinny być 
opisane bardziej szczegółowo.

Poprawka 727
Holger Krahmer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) przeprowadzanie regularnego 
przeglądu norm i standardów dla 
wyrobów medycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Rola MDCG w poprawianiu bezpieczeństwa pacjentów jest decydująca. Wymaga to bardziej 
szczegółowego opisu i specyfikacji jej obowiązków niż przedstawiono w projekcie wniosku, w 
tym podstawowych wymogów i standardów wyrobów, które muszą być zgodne z postępem 
technologicznym. Nadzór nad rynkiem po wprowadzeniu wyrobu do obrotu jest kolejnym 
ważnym aspektem tego systemu. Ograniczone zasoby osobowe i finansowe wymagają lepszej 
koordynacji i współpracy państw członkowskich.

Poprawka 728
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

MDCG jest zasadniczą częścią ram regulacyjnych Z tego powodu jej zadania powinny być 
opisane bardziej szczegółowo.

Poprawka 729
Holger Krahmer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) opracowanie i wdrożenie ram 
europejskiego programu nadzoru nad 
rynkiem;

Or. en

Uzasadnienie

Rola MDCG w poprawianiu bezpieczeństwa pacjentów jest decydująca. Wymaga to bardziej 
szczegółowego opisu i specyfikacji jej obowiązków niż przedstawiono w projekcie wniosku, w 
tym podstawowych wymogów i standardów wyrobów, które muszą być zgodne z postępem 
technologicznym. Nadzór nad rynkiem po wprowadzeniu wyrobu do obrotu jest kolejnym 
ważnym aspektem tego systemu. Ograniczone zasoby osobowe i finansowe wymagają lepszej 
koordynacji i współpracy państw członkowskich.

Poprawka 730
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) prowadzenie stałej kontroli postępu 
technicznego, w szczególności w obszarze 
wyrobów do implementacji, i ocenianie 
podstawowych wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa i działania opisanych w 
tym rozporządzeniu pod kątem 
zapewniania bezpieczeństwa i działania
wyrobów medycznych oraz określenie 
potrzeby modyfikacji załącznika I;
fb) opracowanie wytycznych dla badań
klinicznych konkretnych wyrobów 
medycznych;
fc) wkład w rozwój standardów 
dotyczących wyrobów medycznych;
fd) wkład w rozwój wspólnych specyfikacji 
technicznych (CTS);
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fe) opracowanie i utrzymanie ram dla 
europejskiego programu nadzoru nad 
rynkiem;
ff) opracowanie minimalnych wymogów
dotyczących systemu zarządzania jakością 
krajowych organów nadzorujących rynek; 
fg) organizację projektów z zakresu 
wspólnego nadzoru rynku i wspólnych 
badań;
fh) organizację programów szkoleniowych 
na temat nadzoru nad rynkiem, jednostek 
notyfikowanych i kontroli i badań 
klinicznych oraz organizację wymiany 
urzędników; 
fi) organizację kampanii informacyjnych i 
programów wspólnych wizyt;
fj) wystawianie w ciągu sześciu miesięcy 
opinii dotyczących zastosowania kryteriów 
klasyfikacji wymienionych w załączniku 
VII wobec konkretnego wyrobu, kategorii 
lub grupy wyrobów zgodnie z art. 41 ust. 3 
fk) wystawianie opinii dotyczącej 
klasyfikacji wyrobu, kategorii lub grupy 
wyrobów na wniosek Komisji, zgodnie z 
art. 41 ust. 4.

Or. en

Poprawka 731
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) opracowanie minimalnych wymagań 
dotyczących systemu zarządzania jakością 
dla organów krajowych nadzorujących 
rynki; 

Or. en
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Uzasadnienie

Rola MDCG w poprawianiu bezpieczeństwa pacjentów jest decydująca. Wymaga to bardziej 
szczegółowego opisu i specyfikacji jej obowiązków niż przedstawiono w projekcie wniosku, w 
tym podstawowe wymogi i normy wyrobów muszą a być zgodne z postępem technologicznym. 
Nadzór nad rynkiem po wprowadzeniu wyrobu do obrotu jest kolejnym ważnym aspektem 
tego systemu. Ograniczone zasoby osobowe i finansowe wymagają poprawy lepszej 
koordynacji i współpracy państw członkowskich.

Poprawka 732
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera f c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fc) organizację wspólnego nadzoru nad 
rynkiem i wspólnych projektów testowych 
w państwach członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

Rola MDCG w poprawianiu bezpieczeństwa pacjentów jest decydująca. Wymaga to bardziej 
szczegółowego opisu i specyfikacji jej obowiązków niż przedstawiono w projekcie wniosku, w 
tym podstawowych wymogów i standardów wyrobów, które muszą być zgodne z postępem 
technologicznym. Nadzór nad rynkiem po wprowadzeniu wyrobu do obrotu jest kolejnym 
ważnym aspektem tego systemu. Ograniczone zasoby osobowe i finansowe wymagają lepszej 
koordynacji i współpracy państw członkowskich.

Poprawka 733
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera f d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fd) organizację podziału kompetencji 
między państwami członkowskimi w 
związku z nadzorem nad rynkiem, 
jednostkami notyfikowanymi i badaniami 
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klinicznymi; 

Or. en

Uzasadnienie

Rola MDCG w poprawianiu bezpieczeństwa pacjentów jest decydująca. Wymaga to bardziej 
szczegółowego opisu i specyfikacji jej obowiązków niż przedstawiono w projekcie wniosku, w 
tym podstawowych wymogów i standardów wyrobów, które muszą być zgodne z postępem 
technologicznym. Nadzór nad rynkiem po wprowadzeniu wyrobu do obrotu jest kolejnym 
ważnym aspektem tego systemu. Ograniczone zasoby osobowe i finansowe wymagają lepszej 
koordynacji i współpracy państw członkowskich.

Poprawka 734
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera f e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fe) organizację kampanii informacyjnych 
i programów wspólnych wizyt;

Or. en

Uzasadnienie

Rola MDCG w poprawianiu bezpieczeństwa pacjentów jest decydująca. Wymaga to bardziej 
szczegółowego opisu i specyfikacji jej obowiązków niż przedstawiono w projekcie wniosku, w 
tym podstawowych wymogów i standardów wyrobów, które muszą być zgodne z postępem 
technologicznym. Nadzór nad rynkiem po wprowadzeniu wyrobu do obrotu jest kolejnym 
ważnym aspektem tego systemu. Ograniczone zasoby osobowe i finansowe wymagają lepszej 
koordynacji i współpracy państw członkowskich.

Poprawka 735
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera f f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ff) stworzenie warunków umożliwiających 
wydanie opinii w sprawie wniosku o 
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klasyfikację z załącznika VII dla 
konkretnego wyrobu medycznego lub 
grup wyrobów medycznych zgodnie z art. 
41. w ciągu sześciu miesięcy;

Or. en

Uzasadnienie

Rola MDCG w poprawianiu bezpieczeństwa pacjentów jest decydująca. Wymaga to bardziej 
szczegółowego opisu i specyfikacji jej obowiązków niż przedstawiono w projekcie wniosku, w 
tym podstawowych wymogów i standardów wyrobów, które muszą być zgodne z postępem 
technologicznym. Nadzór nad rynkiem po wprowadzeniu wyrobu do obrotu jest kolejnym 
ważnym aspektem tego systemu. Ograniczone zasoby osobowe i finansowe wymagają lepszej 
koordynacji i współpracy państw członkowskich.

Poprawka 736
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera f g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fg) stworzenie warunków umożliwiających 
wydanie na wniosek Komisji opinii w 
sprawie wniosku o klasyfikację dla 
konkretnego wyrobu medycznego lub 
grup wyrobów medycznych zgodnie z art. 
41 ust. 4. 

Or. en

Uzasadnienie

Rola MDCG w poprawianiu bezpieczeństwa pacjentów jest decydująca. Wymaga to bardziej 
szczegółowego opisu i specyfikacji jej obowiązków niż przedstawiono w projekcie wniosku, w 
tym podstawowych wymogów i standardów wyrobów, które muszą być zgodne z postępem 
technologicznym. Nadzór nad rynkiem po wprowadzeniu wyrobu do obrotu jest kolejnym 
ważnym aspektem tego systemu. Ograniczone zasoby osobowe i finansowe wymagają lepszej 
koordynacji i współpracy państw członkowskich.

Poprawka 737
Holger Krahmer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – akapit pierwszy – litera f h (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fh) opracowanie ramowego programu 
nadzoru po wprowadzeniu do obrotu

Or. en

Uzasadnienie

Rola MDCG w poprawianiu bezpieczeństwa pacjentów jest decydująca. Wymaga to bardziej 
szczegółowego opisu i specyfikacji jej obowiązków niż przedstawiono w projekcie wniosku, w 
tym podstawowych wymogów i standardów wyrobów, które muszą być zgodne z postępem 
technologicznym. Nadzór nad rynkiem po wprowadzeniu wyrobu do obrotu jest kolejnym 
ważnym aspektem tego systemu. Ograniczone zasoby osobowe i finansowe wymagają lepszej 
koordynacji i współpracy państw członkowskich.

Poprawka 738
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 80a
Doradcza Rada Naukowa

1. Komisja powołuje Doradczą Radę 
Naukową i zapewnia jej wsparcie 
logistyczne. Rada składa się z 
maksymalnie 15 ekspertów naukowych 
i/lub klinicznych w dziedzinie wyrobów 
medycznych, wskazanych jako eksperci do 
tego celu przez MDCG.
2. Komisja dopilnowuje, by wskazani 
eksperci reprezentowali szeroki i 
zrównoważony zakres dziedzin 
medycznych związanych z wyrobami 
medycznymi, by upubliczniano wszelkie 
kwestie, które mogą wpływać na pracę 
ekspertów, a eksperci ci podpisywali 
klauzulę poufności. Doradcza Rada 
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Naukowa może utworzyć panele 
ekspertów z konkretnych dziedzin 
medycyny na swoją odpowiedzialność. 
Komisja lub MDCG mogą zwrócić się do 
Doradczej Rady Naukowej o przekazanie 
porad naukowych w jakiejkolwiek kwestii 
związanej z wdrażaniem niniejszego 
rozporządzenia.
3. Doradcza Rada Naukowa wyznacza 
przewodniczącego i jednego 
wiceprzewodniczącego spośród swoich 
członków na trzyletnią kadencję z 
możliwością jednokrotnego przedłużenia. 
W odpowiednio uzasadnionych sytuacjach 
większość członków może zwrócić się do 
przewodniczącego i/lub 
wiceprzewodniczącego o ustąpienie ze 
stanowiska.
4. Doradcza Rada Naukowa ustala swój 
regulamin wewnętrzny, w którym są 
określone w szczególności procedury 
dotyczące:
a) funkcjonowania panelu ekspertów;
b) wyznaczania i zmiany 
przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego;
c) oceny naukowej, opisanej w art. 44, w 
tym w pilnych przypadkach.
Regulamin wewnętrzny wchodzi w życie 
po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
Komisję.

Or. en

Poprawka 739
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

technicznego w zakresie ustalenia
najnowszych osiągnięć związanych z 
określonymi wyrobami albo kategorią lub 
grupą wyrobów;

Or. en

Uzasadnienie

Jaśniejsze sformułowanie fragmentu i jaśniejsza definicja zadań laboratoriów referencyjnych

Poprawka 740
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) uczestnictwo w opracowywaniu norm na 
poziomie międzynarodowym;

f) uczestnictwo w opracowywaniu 
wspólnych specyfikacji technicznych 
(CTS) oraz standardów na szczeblu
międzynarodowym

Or. en

Uzasadnienie

Laboratoria referencyjne będą posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności 
techniczne, aby wspomagać rozwój CTS. Jaśniejsze sformułowanie fragmentu.

Poprawka 741
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Członkowie MDCG i personel 
laboratoriów referencyjnych UE nie mają 
żadnych finansowych ani innych interesów 
w branży wyrobów medycznych, które 
mogłyby mieć wpływ na ich bezstronność. 
Zobowiązują się oni działać niezależnie w 

1. Członkowie MDCG i personel 
laboratoriów referencyjnych UE nie mają 
żadnych finansowych ani innych interesów 
w branży wyrobów medycznych ani w 
łańcuchu dostawców, które mogłyby mieć 
wpływ na ich bezstronność. Zobowiązują 
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interesie publicznym. Składają oni 
oświadczenie o wszelkich bezpośrednich 
lub pośrednich interesach, jakie mogą mieć 
w branży wyrobów medycznych, i 
uaktualniają je w przypadku jakiejkolwiek 
istotnej zmiany w tym zakresie. 
Oświadczenie o ewentualnym konflikcie 
interesów musi być, na żądanie, 
udostępniane publiczne. Niniejszy artykuł 
nie ma zastosowania do przedstawicieli 
organizacji zainteresowanych stron 
uczestniczących w podgrupach MDCG.

się oni działać niezależnie w interesie 
publicznym. Składają oni oświadczenie o 
wszelkich bezpośrednich lub pośrednich 
interesach, jakie mogą mieć w branży 
wyrobów medycznych lub w łańcuchu 
dostawców, i uaktualniają je w przypadku 
jakiejkolwiek istotnej zmiany w tym 
zakresie. Oświadczenie o ewentualnym 
konflikcie interesów musi być, na żądanie, 
udostępniane publiczne. Niniejszy artykuł 
nie ma zastosowania do przedstawicieli 
organizacji zainteresowanych stron 
uczestniczących w podgrupach MDCG.

Or. en

Poprawka 742
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Członkowie MDCG i personel 
laboratoriów referencyjnych UE nie mają 
żadnych finansowych ani innych interesów 
w branży wyrobów medycznych, które 
mogłyby mieć wpływ na ich bezstronność. 
Zobowiązują się oni działać niezależnie w 
interesie publicznym. Składają oni 
oświadczenie o wszelkich bezpośrednich 
lub pośrednich interesach, jakie mogą mieć 
w branży wyrobów medycznych, i 
uaktualniają je w przypadku jakiejkolwiek 
istotnej zmiany w tym zakresie. 
Oświadczenie o ewentualnym konflikcie 
interesów musi być, na żądanie,
udostępniane publiczne. Niniejszy artykuł 
nie ma zastosowania do przedstawicieli 
organizacji zainteresowanych stron 
uczestniczących w podgrupach MDCG.

1. Członkowie MDCG i personel 
laboratoriów referencyjnych UE nie mają 
żadnych finansowych ani innych interesów 
w branży wyrobów medycznych, które 
mogłyby mieć wpływ na ich bezstronność. 
Zobowiązują się oni działać niezależnie w 
interesie publicznym. Składają oni 
oświadczenie o wszelkich bezpośrednich 
lub pośrednich interesach, jakie mogą mieć 
w branży wyrobów medycznych, i 
uaktualniają je w przypadku jakiejkolwiek 
istotnej zmiany w tym zakresie. 
Oświadczenie o ewentualnym konflikcie 
interesów musi być udostępniane publiczne 
na stronie internetowej Komisji 
Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 743
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Członkowie MDCG i personel 
laboratoriów referencyjnych UE nie mają 
żadnych finansowych ani innych interesów 
w branży wyrobów medycznych, które 
mogłyby mieć wpływ na ich bezstronność. 
Zobowiązują się oni działać niezależnie w 
interesie publicznym. Składają oni 
oświadczenie o wszelkich bezpośrednich 
lub pośrednich interesach, jakie mogą mieć 
w branży wyrobów medycznych, i 
uaktualniają je w przypadku jakiejkolwiek 
istotnej zmiany w tym zakresie. 
Oświadczenie o ewentualnym konflikcie 
interesów musi być, na żądanie, 
udostępniane publiczne. Niniejszy artykuł
nie ma zastosowania do przedstawicieli 
organizacji zainteresowanych stron 
uczestniczących w podgrupach MDCG.

1. Członkowie MDCG i personel 
laboratoriów referencyjnych UE nie mają 
żadnych finansowych ani innych interesów 
w branży wyrobów medycznych, które 
mogłyby mieć wpływ na ich bezstronność. 
Zobowiązują się oni działać niezależnie w 
interesie publicznym. Składają oni 
oświadczenie o wszelkich bezpośrednich 
lub pośrednich interesach, jakie mogą mieć 
w branży wyrobów medycznych, i 
uaktualniają je w przypadku jakiejkolwiek 
istotnej zmiany w tym zakresie. 
Oświadczenie o ewentualnym konflikcie 
interesów musi być udostępniane 
publiczne. Niniejszy ustęp nie ma 
zastosowania do przedstawicieli 
organizacji zainteresowanych stron 
uczestniczących w podgrupach MDCG.

Or. en

Poprawka 744
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Eksperci i inne osoby trzecie 
zaproszone przez MDCG w 
poszczególnych przypadkach są 
zobowiązani do złożenie deklaracji o 
swoich ewentualnych interesach w danej 
sprawie.

2. Przedstawiciele zainteresowanych 
organizacji biorących udział w 
podgrupach MDCG składają 
oświadczenie o wszelkich bezpośrednich 
lub pośrednich interesach, jakie mogą 
mieć w branży wyrobów medycznych, i 
uaktualniają je w przypadku jakiejkolwiek 
istotnej zmiany w tym zakresie.
Oświadczenia o ewentualnym konflikcie 
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interesów będzie dostępne publicznie na 
stronie interesownej Komisji Europejskiej. 
Nie dotyczy to przedstawicieli branży 
wyrobów medycznych.

Or. en

Poprawka 745
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Eksperci i inne osoby trzecie zaproszone 
przez MDCG w poszczególnych 
przypadkach są zobowiązani do złożenie 
deklaracji o swoich ewentualnych 
interesach w danej sprawie.

2. Eksperci i inne osoby trzecie zaproszone 
przez MDCG w poszczególnych 
przypadkach składają deklaracje o swoich 
ewentualnych interesach w danej sprawie, 
a deklaracje o ich ewentualnych 
zainteresowaniach są stale dostępne 
ogółowi społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 746
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 82a
Doradztwo naukowe

1. Komisja ułatwia dostęp producentów 
innowacyjnych wyrobów podlegających 
ocenie naukowej, o której mowa w art. 44, 
do porad naukowych udzielanych przez 
Doradczą Radę Naukową lub przez unijne 
laboratorium referencyjne oraz do 
informacji dotyczących kryteriów 
odpowiedniej oceny zgodności danego 
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wyrobu, w szczególności w kwestii danych 
klinicznych niezbędnych do wydania 
oceny klinicznej.
2. Porady naukowe udzielane przez 
Doradczą Radę Naukową lub przez unijne 
laboratorium referencyjne nie są wiążące.
3. Komisja publikuje podsumowania 
porad naukowych, o których mowa w 
ustępie 1, pod warunkiem że usunięte 
zostały wszelkie informacje objęte 
tajemnicą handlową.

Or. en

Poprawka 747
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 748
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Stworzenie takich rejestrów musi być skoordynowane i zharmonizowane w celu uniknięcia 
uciążliwego zbierania danych mających ograniczone zastosowanie oraz zapewnienia
efektywnego wykorzystania zasobów przeznaczonych na stworzenie rejestrów.    Łączna analiza 
rejestrów i uzyskanie wartościowych informacji na temat bezpieczeństwa wyrobów po 
wprowadzeniu do obrotu jest możliwe tylko w sytuacji, gdy rejestry te będą zorganizowane w 
sposób skoordynowany i zharmonizowany.

Poprawka 749
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 750
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Aby skutecznie odstraszać od nieuczciwego postępowania, wysokość sankcji musi być większa 
od korzyści netto osiągniętych przez producenta w wyniku naruszenia przepisów lub 
nadużycia.

Poprawka 751
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych, o których 
mowa w art. 2 ust. 2 i 3, art. 4 ust. 5, art. 8 
ust. 2, art. 17 ust 4, art. 24 ust. 7, art. 25 
ust. 7, art. 29 ust. 2, art. 40 ust. 2, art. 41 
ust. 4, art. 42 ust. 11, art. 45 ust. 5, art. 51 
ust. 7, art. 53 ust. 3, art. 74 ust. 4 oraz art. 
81 ust. 6, podlega warunkom określonym 
w niniejszym artykule.

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych, o których 
mowa w art. 2 ust. 2 i 3, art. 4 ust. 5, art. 8 
ust. 2, art. 17 ust 4, art. 24 ust. 7, art. 25 
ust. 7, art. 29 ust. 2, art. 40 ust. 2, art. 74 
ust. 4 oraz art. 81 ust. 6, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

Or. fr

Poprawka 752
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MDCG doradza Komisji w przygotowaniu 
aktów delegowanych. 

Or. en

Poprawka 753
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 2 ust. 2 i 3, art. 4 ust. 5, art. 8, ust. 2, 
art. 17 ust 4, art. 24 ust. 7, art. 25 ust. 7, art. 
29 ust. 2, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 
42 ust. 11, art. 45 ust. 5, art. 51 ust. 7, art. 
53 ust. 3, art. 74 ust. 4 oraz art. 81 ust. 6, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia wejścia w życie niniejszego 

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 2 ust. 2 i 3, art. 4 ust. 5, art. 8, ust. 2, 
art. 17 ust 4, art. 24 ust. 7, art. 25 ust. 7, art. 
29 ust. 2, art. 40 ust. 2, art. 74 ust. 4 oraz 
art. 81 ust. 6, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.
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rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 754
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 2 ust. 2 i 3, art. 4 ust. 5, art. 8, ust. 2, 
art. 17 ust. 4, art. 24 ust. 7, art. 25 ust. 7, 
art. 29 ust. 2, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, 
art. 42 ust. 11, art. 45 ust. 5, art. 51 ust. 7, 
art. 53 ust. 3, art. 74 ust. 4 oraz art. 81 ust. 
6, może zostać odwołane w dowolnym 
momencie przez Parlament Europejski lub 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna od następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 2 ust. 2 i 3, art. 4 ust. 5, art. 8, ust. 2, 
art. 17 ust. 4, art. 24 ust. 7, art. 25 ust. 7, 
art. 29 ust. 2, art. 40 ust. 2, art. 74 ust. 4 
oraz art. 81 ust. 6, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu 
kończy przekazanie uprawnień 
określonych w tej decyzji. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. fr

Poprawka 755
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z procedurą regulacyjną, o której 
mowa w art. 32 ust. 2, Komisja może, na 
wniosek państwa członkowskiego lub z 
własnej inicjatywy, przyjąć środki 

Zgodnie z procedurą regulacyjną, o której 
mowa w art. 32 ust. 2, Komisja może, na
wniosek państwa członkowskiego lub z 
własnej inicjatywy, przyjąć środki 
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konieczne do określenia, czy określony 
produkt lub grupa produktów są objęte 
definicją „produktu kosmetycznego”.

konieczne do określenia, czy określony 
produkt jest objęty definicją „produktu 
kosmetycznego”. Stała komisja ds. 
produktów kosmetycznych wspiera 
komisję, doradza i służy jej pomocą 
ekspercką w sprawach wątpliwych 
dotyczących produktów kosmetycznych.

Or. en

Uzasadnienie

W sprawach wątpliwych kwalifikacja produktów kosmetycznych jest mocno związana z oceną 
konkretnych pojedynczych produktów, sposobu ich prezentacji oraz roszczeń ze strony 
klientów. W krajowym odbiorze produktu kosmetycznego oraz w roszczeniach ze strony 
klientów ważne jest tło kulturowe oraz język; są one także istotne przy klasyfikacji produktu 
kosmetycznego. Aby podejmować przemyślane decyzje na temat statusu produktów 
kosmetycznych w sprawach wątpliwych, Komisja potrzebuje porad ekspertów z państwa 
członkowskich oraz zainteresowanych sektorów.

Poprawka 756
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od dyrektyw 
90/385/EWG i 93/42/EWG jednostki 
oceny zgodności, które stosują się do 
przepisów niniejszego rozporządzenia, 
mogą być wyznaczane i notyfikowane 
przed datą rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Jednostki 
notyfikowane, które zostały wyznaczone i 
notyfikowane zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, mogą stosować 
procedury oceny zgodności określone w 
niniejszym rozporządzeniu i wydawać 
certyfikaty zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem przed datą rozpoczęcia 
jego stosowania.

4. W drodze odstępstwa od dyrektyw 
90/385/EWG i 93/42/EWG jednostki 
oceny zgodności, które stosują się do 
przepisów niniejszego rozporządzenia, 
mogą być wyznaczane i notyfikowane 
przed datą rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Jednostki 
notyfikowane, które zostały wyznaczone i 
notyfikowane zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, mogą stosować 
procedury oceny zgodności określone w 
niniejszym rozporządzeniu i wydawać 
certyfikaty zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem przed datą rozpoczęcia 
jego stosowania, pod warunkiem 
wdrożenia znaczących, delegowanych i 
wykonawczych aktów prawnych.
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Or. de

Poprawka 757
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wyroby objęte niniejszym 
rozporządzeniem zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. 
e), które zostały legalnie wprowadzone do 
obrotu lub do używania zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w państwach 
członkowskich przed datą rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia, 
można nadal wprowadzać do obrotu lub 
do używania w tych państwach.

7. Wyroby klasy IIb i klasy III objęte 
niniejszym rozporządzeniem, które zostały 
legalnie wprowadzone do obrotu lub do 
używania zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w państwach 
członkowskich przed datą rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia i 
które są obecnie w obrocie podlegają,
wymogowi uzyskania pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu, określonego w 
art. 41. Aby wyroby medyczne klasy IIb i 
III mogły pozostać w obrocie przez okres 
pięciu lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, producenci 
oraz jednostki odpowiedzialne za 
wprowadzanie wyrobów do obrotu muszą 
zgłosić je odpowiednio do 
scentralizowanego lub 
zdecentralizowanego organu wydającego 
pozwolenia wraz z wynikami procedury 
oceny zgodności w ciągu 
sześciomiesięcznego okresu przejściowego 
rozpoczynającego się w dniu wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia. Gdy ten 
okres się skończy, wyroby te mogą być 
wprowadzane do obrotu tylko w sytuacji, 
gdy w międzyczasie zostało wydane 
pozwolenie lub został złożony wniosek o 
wydanie pozwolenia.
Wszystkie inne wyroby objęte niniejszym 
rozporządzeniem, które zostały legalnie 
wprowadzone do obrotu lub do używania 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
państwach członkowskich przed datą 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia i które są już w obrocie, 
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można nadal wprowadzać do obrotu lub 
do używania w tych państwach.

Or. en

Uzasadnienie

Wyroby medyczne wysokiego ryzyka mogły do tej pory być wprowadzane do obrotu na 
podstawie wyłącznie procedury oceny zgodności przeprowadzanej przez jednostkę 
notyfikowaną i zlecanej przez producenta, co w niektórych przypadkach prowadziło do 
tragedii związanych ze zdrowiem. Po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia nie powinny
istnieć podwójne standardy dla wyrobów bez względu na datę wprowadzenia do obrotu.

Poprawka 758
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) art. 25 ust. 2 i 3 oraz art. 45 ust. 4 
stosuje się od dnia [18 months after date of 
application referred to in paragraph 2] r.;

a) art. 25 ust. 2 i 3 oraz art. 45 ust. 4 
stosuje się od dnia [18 months after date of 
application referred to in paragraph 2] r.,
pod warunkiem że odpowiedni system 
elektroniczny został zweryfikowany i 
działa;

Or. en

Uzasadnienie

Zobowiązanie do wprowadzania danych do systemu elektronicznego może być wypełnione 
tylko, jeśli systemy te (elektroniczny system rejestracji wyrobów i podmiotów gospodarczych / 
elektroniczny system zbierania i przetwarzania informacji dotyczących certyfikatów 
wydawanych przez jednostki notyfikujące) będą gotowe i będą działać w odpowiednim czasie. 

Poprawka 759
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IX – część I – punkt 2 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w możliwie największym stopniu 
ogranicza pozostałe ryzyko poprzez 
podejmowanie odpowiednich środków 
ochrony, włącznie z alarmem; oraz;

c) w możliwie największym stopniu 
ogranicza pozostałe ryzyko poprzez 
podejmowanie odpowiednich środków 
ochrony, włącznie z alarmem; dlatego
powinno się wziąć pod uwagę najnowsze 
narzędzia i pomysły z zakresu oceny 
bezpieczeństwa i ryzyka oparte na modelu 
odpowiedników ludzkich, ścieżkach 
właściwości toksycznych, ścieżkach 
powikłań i toksykologii opartej na 
faktach; oraz

Or. en

Uzasadnienie

– Zgodnie z dokumentem komisji naukowej KE zatytułowanym „Naprzeciw nowym 
wyzwaniom oceny ryzyka” z października 2012 r.: „W przypadku zaburzeń biologicznie 
istotnych przewiduje się zmianę w kierunku wykorzystywania większej ilości danych 
uzyskanych w wyniku badań na ludziach na głównych ścieżkach właściwości toksycznych”. 
Ponadto w przeglądzie REACH w lutym tego roku (luty 2013 r.) pojawiły się podobne 
komentarze dotyczące tych mechanizmów i tego, aby lepiej odpowiedzieć na nowe wyzwania 
dotyczące bezpieczeństwa i oceny ryzyka.

Poprawka 760
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Lit. a), b), c) i d) powyżej nie 
ograniczają potrzeby badań klinicznych i 
klinicznych działań następczych, aby 
odpowiednio reagować na działanie 
wyrobów oraz związane z nimi ryzyko i 
zagrożenie.

Or. en
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Poprawka 761
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 7 – podpunkt 7.1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) kompatybilność fizyczna pomiędzy 
częściami produkowanymi przez różnych 
producentów składającymi się z więcej niż 
jednej części do implantacji;

Or. en

Poprawka 762
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 7 – podpunkt 7.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



AM\936128PL.doc 97/185 PE510.767v01-00

PL

na zdrowie ludzi i które zidentyfikowano 
zgodnie z procedurą określoną w art. 59 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH).

na zdrowie ludzi i które zidentyfikowano 
zgodnie z procedurą określoną w art. 59 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH). Przywiązuje się specjalną 
uwagę do rekomendacji komisji 
naukowych (SCENIHR, SCCS i SCHER) 
z dokumentu „Naprzeciw nowym 
wyzwaniom oceny ryzyka” z października 
2012 r. oraz przeglądu REACH 
[COM(2013)0049 final – luty 2013 r.], 
które potwierdziły, że „w toksykologii 
dokonują się zmiany w kierunku podejścia 
do oceny charakteru działania 
toksycznego substancji w sposób bardziej 
mechaniczny, oparty na ścieżkach oraz 
komórka i komputerach”.

Or. en

Poprawka 763
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 7 – podpunkt 7.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7.4. Wyroby są projektowane i 
produkowane w taki sposób, aby 
zmniejszyć w możliwie największym 
stopniu i na ile to właściwe ryzyko 
powodowane niezamierzonym 
uchodzeniem lub wypływaniem substancji 
z wyrobu. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na substancje, które są 
rakotwórcze, mutagenne lub działające 
szkodliwie na rozrodczość, zgodnie z 
częścią 3 załącznika VI do rozporządzenia 
(WE) nr 1272/2008 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i 

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

oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 1907/2006 są wycofywane z użycia w 
ciągu pięciu lat od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, jeśli nie są 
dostępne bezpieczniejsze substancje 
alternatywne. W przypadku braku 
bezpieczniejszych substancji 
alternatywnych producent w 
dokumentacji technicznej przedstawia 
specjalne uzasadnienie zastosowania tych 
substancji w kontekście zgodności wyrobu 
z ogólnymi wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i działania, w 
szczególności z wymogami zawartymi w 
niniejszym ustępie, a w instrukcji 
używania przedstawia informacje o ryzyku 
szczątkowym dla tych grup pacjentów 
oraz, w stosownych przypadkach, o 
odpowiednich środkach ostrożności. 
Wyroby zawierające substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną, które 
mają styczność z ciałem pacjenta i w 
odniesieniu do których istnieją dowody 
naukowe potwierdzające 
prawdopodobieństwo poważnego wpływu 
na zdrowie ludzi i które zidentyfikowano 
zgodnie z procedurą określoną w art. 59 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), lub zaburzają lub mogą 
zaburzać gospodarkę hormonalną zgodnie 
z rekomendacją Komisji (2013/.../UE) 
dotyczącą kryteriów identyfikacji środków 
zaburzających gospodarkę hormonalną, 
są wycofywane z użycia w ciągu pięciu lat 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, jeśli nie są dostępne 
bezpieczniejsze substancje alternatywne. 
W przypadku braku bezpieczniejszych 
substancji alternatywnych, producent w 
dokumentacji technicznej przedstawia 
specjalne uzasadnienie zastosowania tych 
substancji w kontekście zgodności wyrobu 
z ogólnymi wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i działania, w 



AM\936128PL.doc 99/185 PE510.767v01-00

PL

szczególności z wymogami tymi zawartymi 
w niniejszym ustępie, a w instrukcji 
używania przedstawia informacje o ryzyku 
szczątkowym dla tych grup pacjentów 
oraz, w stosownych przypadkach, o 
odpowiednich środkach ostrożności.

Or. en

Poprawka 764
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 7 – podpunkt 7.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku ograniczono szczególną uwagę, jaką należałoby poświęcić substancjom
zaburzającym gospodarkę hormonalną, do tych substancji, które zostały określone w REACH. 
Takie podejście jest zbyt restrykcyjne. Kryteria substancji zaburzających gospodarkę 
hormonalną, nad którymi Komisja nadal pracuje, również powinny być wzięte pod uwagę.

Poprawka 765
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 7 – podpunkt 7.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

określoną w art. 59 rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH) lub które uznaje 
się za zaburzające gospodarkę 
hormonalną zgodnie z zaleceniem Komisji 
(2013/.../UE) w sprawie kryteriów 
identyfikacji substancji zaburzających 
gospodarkę hormonalną.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy łączyć rozpoznawania substancji zaburzających gospodarkę hormonalną z art. 59 
REACH, ponieważ nie jest to pełna lista tych substancji. Rozpoznawanie substancji 
zaburzających gospodarkę hormonalną w formule REACH, co jest bardzo powolne (dotyczy 
do tej pory tylko kilku substancji) i które kieruje się inną logiką (listy kandydatów) powinny 
stanowić tylko jedną z opcji. W Komisji trwają w tej chwili prace nad ustaleniem kryteriów 
rozpoznawania substancji zaburzających gospodarkę hormonalną i rekomendacje, które w 
przyszłości powstaną należy traktować jako równorzędny punkt odniesienia.

Poprawka 766
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 7 – podpunkt 7.4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli wyroby, lub ich części, które 
przewidziano jako

Wyroby lub ich części, które przewidziano 
jako

Or. en

[AT4AM w sposób sztuczny tnie ten akapit na kilka części – ze względu na występowanie 
znaczników listy następujących po tekście prezentowanym powyżej. Poprawkę tę należy czytać 

wspólnie z poprawką tego samego autorstwa dotyczącą większej części tego akapitu 
występującą po znacznikach listy (co do których nie proponuje się zmian).]

Uzasadnienie

Początek tego akapitu wymaga zmian zgodnie z sugestią połączonej poprawki, aby przesunąć 
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przepis dotyczący oznakowania pewnych ftalanów rakotwórczych, mutagennych lub 
działających szkodliwie na rozrodczość do zakazu stosowania ftalanów rakotwórczych, 
mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość i substancji zaburzających 
gospodarkę hormonalną, jeśli nie są dostępne substancje alternatywne.

Poprawka 767
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 7 – podpunkt 7.4 – akapit pierwszy – tiret trzecie – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zawierają ftalany, które klasyfikuje się 
jako substancje rakotwórcze, mutagenne 
lub działające szkodliwie na rozrodczość 
kategorii 1A lub 1B zgodnie z częścią 3 
załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008, w stężeniu 0,1 % masy 
materiału z dodatkiem plastyfikatorów lub 
wyższym, takie wyroby opatrzone są 
etykietą, umieszczaną na samym wyrobie, 
na opakowaniu każdej jednostki lub, w 
stosownych przypadkach, na opakowaniu 
handlowym, informującą, że są to wyroby 
zawierające ftalany. Jeśli przewidziane 
zastosowanie takich wyrobów obejmuje 
leczenie dzieci, kobiet w ciąży lub 
karmiących, producent w dokumentacji 
technicznej przedstawia specjalne 
uzasadnienie zastosowania tych substancji 
w kontekście zgodności wyrobu z 
ogólnymi wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i działania, w 
szczególności z wymogami tymi 
zawartymi w niniejszym ustępie, a w 
instrukcji używania przedstawia informacje 
o ryzyku szczątkowym dla tych grup 
pacjentów oraz, w stosownych 
przypadkach, o odpowiednich środkach 
ostrożności.

zawierają ftalany w stężeniu 0,1 % masy 
materiału z dodatkiem plastyfikatorów lub 
wyższym, takie substancje opatrzone są 
etykietą, umieszczaną na samym wyrobie, 
na opakowaniu każdej jednostki lub, w 
stosownych przypadkach, na opakowaniu 
handlowym, informującą, że są to wyroby 
zawierające ftalany, takie wyroby są 
wycofywane z użytku w ciągu pięciu lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia jeśli nie są dostępne 
bezpieczniejsze wyroby alternatywne. W 
przypadku, gdy nie istnieje bezpieczniejsza 
alternatywa, wyrób medyczny zostaje 
oznaczony, a producent w dokumentacji 
technicznej przedstawia specjalne 
uzasadnienie zastosowania tych substancji 
w kontekście zgodności wyrobu z 
ogólnymi wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i działania, w 
szczególności z wymogami tymi 
zawartymi w niniejszym ustępie, a w 
instrukcji używania przedstawia informacje 
o ryzyku szczątkowym dla tych grup 
pacjentów oraz, w stosownych 
przypadkach, o odpowiednich środkach 
ostrożności. Jeśli przewidziane 
zastosowanie takich wyrobów obejmuje 
leczenie dzieci, kobiet w ciąży lub 
karmiących, ftalany zostają zakazane z 
dniem 1 stycznia 2017 r. 
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Or. en

Poprawka 768
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 7 – podpunkt 7.4 – akapit pierwszy – tiret trzecie – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zawierają ftalany, które klasyfikuje się 
jako substancje rakotwórcze, mutagenne 
lub działające szkodliwie na rozrodczość 
kategorii 1A lub 1B zgodnie z częścią 3 
załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008, w stężeniu 0,1 % masy 
materiału z dodatkiem plastyfikatorów lub 
wyższym, takie wyroby opatrzone są 
etykietą, umieszczaną na samym wyrobie, 
na opakowaniu każdej jednostki lub, w 
stosownych przypadkach, na opakowaniu 
handlowym, informującą, że są to wyroby 
zawierające ftalany. Jeśli przewidziane 
zastosowanie takich wyrobów obejmuje 
leczenie dzieci, kobiet w ciąży lub 
karmiących, producent w dokumentacji 
technicznej przedstawia specjalne 
uzasadnienie zastosowania tych substancji 
w kontekście zgodności wyrobu z 
ogólnymi wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i działania, w 
szczególności z wymogami tymi 
zawartymi w niniejszym ustępie, a w 
instrukcji używania przedstawia informacje 
o ryzyku szczątkowym dla tych grup 
pacjentów oraz, w stosownych 
przypadkach, o odpowiednich środkach 
ostrożności.

nie zawierają substancji, które klasyfikuje 
się jako substancje rakotwórcze, 
mutagenne lub działające szkodliwie na 
rozrodczość kategorii 1A lub 1B zgodnie z 
częścią 3 załącznika VI do rozporządzenia 
(WE) nr 1272/2008, w stężeniu 0,1 % lub 
większym masy jednorodnego materiału 
lub substancji identyfikowanych jako 
zaburzające gospodarkę hormonalną 
zgodnie z akapitem pierwszym, o ile 
producent jest w stanie wykazać, że nie 
istnieją odpowiednie bezpieczniejsze 
substancje lub wyroby niezawierające 
takich substancji.

W przypadkach, gdy producent jest w 
stanie wykazać, że nie istnieją 
odpowiednie bezpieczniejsze substancje 
lub wyroby niezawierające takich 
substancji, takie wyroby opatrzone są 
etykietą, umieszczaną na samym wyrobie, 
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na opakowaniu każdej jednostki lub, w 
stosownych przypadkach, na opakowaniu 
handlowym, informującą, że są to wyroby 
zawierające substancje klasyfikowane jako 
substancje rakotwórcze, mutagenne lub 
działające szkodliwie na rozrodczość 
kategorii 1A lub 1B lub substancje 
identyfikowane jako zaburzające 
gospodarkę hormonalną. Producent w 
dokumentacji technicznej przedstawia 
specjalne uzasadnienie zastosowania tych 
substancji w kontekście zgodności wyrobu 
z ogólnymi wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i działania, w 
szczególności z wymogami tymi 
zawartymi w niniejszym ustępie, a w 
instrukcji używania przedstawia informacje 
o ryzyku szczątkowym dla pacjentów oraz, 
w stosownych przypadkach, o 
odpowiednich środkach ostrożności.

Or. en

[Powiązane z poprawką tego samego autorstwa i z pierwszymi ośmioma słowami tego akapitu 
(skrót AT4AM).]

Uzasadnienie

Zakazane jest stosowanie substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie 
na rozrodczość w wyrobach kosmetycznych i ftalanów rakotwórczych, mutagennych lub 
działających szkodliwie na rozrodczość w zabawkach. Powinno się wprowadzić podobne 
ograniczenia w przypadku wyrobów medycznych tam, gdzie wystawienie na działanie jest 
nieuniknione, z wyjątkiem sytuacji, w których nie istnieją bezpieczniejsze alternatywy. Te 
same zasady powinny się odnosić do znanych substancji zaburzających gospodarkę 
hormonalną. W tym ostatnim przypadku producenci powinni znakować wyroby dla wszystkich 
pacjentów, a nie tylko dla konkretnych grup ryzyka i przedstawiać konkretne uzasadnienie 
zgodności z przepisami bezpieczeństwa niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 769
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 7 – podpunkt 7.6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7.6. Wyroby są projektowane i 
produkowane w taki sposób, aby 
zmniejszyć do minimum ryzyko związane 
z wielkością i właściwościami użytych 
cząstek. Szczególną ostrożność należy 
zachować w przypadku wyrobów 
zawierających nanomateriał lub 
składających się z nanomateriału, który
może zostać uwolniony do organizmu 
pacjenta lub użytkownika.

7.6. Wyroby są projektowane i 
produkowane w taki sposób, aby 
zmniejszyć do minimum ryzyko związane 
z wielkością i właściwościami użytych 
cząstek. Szczególną ostrożność należy 
zachować w przypadku wyrobów 
zawierających nanomateriał lub 
składających się z nanomateriału, który
może zostać uwolniony do organizmu 
pacjenta lub użytkownika. Producent 
dostarcza konkretne dowody, że użycie 
nanomateriału jest zgodne z ogólnymi 
wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i 
działania określonymi w dokumentacji 
technicznej. Konkretne dowody muszą 
zostać przedstawione w odniesieniu do 
konkretnych właściwości nanomateriału. 
W instrukcji użytkowania producent 
dostarcza również informacje na temat 
ryzyka rezydualnego dla pacjentów oraz, 
w stosownych przypadkach, na temat 
odpowiednich środków zapobiegawczych 

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku stosowania nanomateriałów w wyrobach medycznych, producenci powinni 
przedstawiać konkretne dowody dotyczące tych nanomateriałów świadczące o tym, że ich 
zastosowanie jest zgodne z ogólnymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i działania. 
Dowody powinny wyraźnie odnosić się do szczególnego charakteru nanomateriału. 
Ułatwiłoby to stosowanie najsurowszych ocen zgodności przewidzianych zgodnie z zasadą 19 
i motywem 13.

Poprawka 770
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 8 – podpunkt 8.7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8.7a. Producenci wyrobów medycznych 
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informują użytkowników o poziomie 
dezynfekcji, który zapewnia 
bezpieczeństwo pacjentów i o wszelkich 
dostępnych metodach osiągnięcia tego 
poziomu. Producenci mają obowiązek 
testowania adekwatności wyrobu przy 
pomocy wszelkich metod, które mogą 
zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, a w 
razie ewentualnego odrzucenia jakiegoś 
rozwiązania muszą to uzasadnić albo 
przez wykazanie jego braku skuteczności, 
albo przez wykazanie szkód dla 
zastosowania medycznego wyrobu w 
stopniu znacznie odbiegającym od innych 
rozwiązań zalecanych przez producenta.

Or. fr

Uzasadnienie

Producenci zalecają czasem pewne protokoły, metody i rozwiązania bez względu na ich 
rzeczywistą skuteczność lub dostępność na danym rynku. W swoich zaleceniach producenci 
kierują się czasem nie bezpieczeństwem pacjentów, lecz interesem branży.

Poprawka 771
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Wyroby zawierające substancję 
uznawaną za produkt leczniczy oraz 
wyroby składające się z substancji lub 
połączenia substancji przeznaczonych do 
spożycia, wdychania lub podania 
doodbytniczo lub dopochwowo

9. Wyroby zawierające substancję 
uznawaną za produkt leczniczy

Or. de

Poprawka 772
Dagmar Roth-Behrendt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Wyroby zawierające substancję 
uznawaną za produkt leczniczy oraz 
wyroby składające się z substancji lub 
połączenia substancji przeznaczonych do 
spożycia, wdychania lub podania 
doodbytniczo lub dopochwowo

9. Wyroby zawierające substancję 
uznawaną za produkt leczniczy 

Or. en

Poprawka 773
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 9 – podpunkt 9.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9.2. Wyroby składające się z substancji 
lub połączenia substancji przeznaczonych 
do spożycia, wdychania lub podania 
doodbytniczo lub dopochwowo oraz 
wyroby, które są wchłaniane lub 
rozpraszane w ludzkim organizmie 
spełniają, analogicznie, odpowiednie 
wymogi określone w załączniku I do 
dyrektywy 2001/83/WE.

skreślony

Or. en

Poprawka 774
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 9 – podpunkt 9.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9.2. Wyroby składające się z substancji 
lub połączenia substancji przeznaczonych 

skreślony
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do spożycia, wdychania lub podania 
doodbytniczo lub dopochwowo oraz 
wyroby, które są wchłaniane lub 
rozpraszane w ludzkim organizmie 
spełniają, analogicznie, odpowiednie 
wymogi określone w załączniku I do 
dyrektywy 2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania tych wyrobów odbywa się poprzez przestrzeganie 
uznanych zharmonizowanych standardów wspólnych specyfikacji technicznych. Z tego 
powodu żądanie zgodności ze standardami i protokołami analitycznymi, 
farmatoksykologicznymi i klinicznymi odnośnie do testowania produktów leczniczych 
(załącznik I do dyrektywy 2001/83/WE) nie dostarczy żadnych dodatkowych korzystnych 
informacji dla bezpieczeństwa pacjentów. 

Poprawka 775
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 9 – podpunkt 9.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9.2. Wyroby składające się z substancji 
lub połączenia substancji przeznaczonych 
do spożycia, wdychania lub podania 
doodbytniczo lub dopochwowo oraz 
wyroby, które są wchłaniane lub 
rozpraszane w ludzkim organizmie 
spełniają, analogicznie, odpowiednie 
wymogi określone w załączniku I do 
dyrektywy 2001/83/WE.

skreślony

Or. de

Poprawka 776
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 9 – podpunkt 9.2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9.2. Wyroby składające się z substancji 
lub połączenia substancji przeznaczonych 
do spożycia, wdychania lub podania 
doodbytniczo lub dopochwowo oraz 
wyroby, które są wchłaniane lub 
rozpraszane w ludzkim organizmie 
spełniają, analogicznie, odpowiednie 
wymogi określone w załączniku I do 
dyrektywy 2001/83/WE.

skreślony

Or. en

Poprawka 777
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 9 – podpunkt 9.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9.2. Wyroby składające się z substancji 
lub połączenia substancji przeznaczonych 
do spożycia, wdychania lub podania 
doodbytniczo lub dopochwowo oraz 
wyroby, które są wchłaniane lub 
rozpraszane w ludzkim organizmie 
spełniają, analogicznie, odpowiednie 
wymogi określone w załączniku I do 
dyrektywy 2001/83/WE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do załącznika I do dyrektywy 2011/83/UE jest bezzasadne ponieważ produkty
lecznicze z definicji różnią się pod względem działania od wyrobów. Przywoływanie 
załącznika I do dyrektywy 2011/83/UE w kontekście produktów, które nie są produktami 
leczniczymi, jest niepoprawne z punktu widzenia nauki i techniki i będzie prowadziło do 
nieodpowiedniej oceny.
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Poprawka 778
Anja Weisgerber, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 9 – podpunkt 9.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9.2. Wyroby składające się z substancji lub 
połączenia substancji przeznaczonych do 
spożycia, wdychania lub podania 
doodbytniczo lub dopochwowo oraz 
wyroby, które są wchłaniane lub 
rozpraszane w ludzkim organizmie 
spełniają, analogicznie, odpowiednie 
wymogi określone w załączniku I do 
dyrektywy 2001/83/WE.

9.2. Wyroby składające się z substancji lub 
połączenia substancji przeznaczonych do 
spożycia, wdychania lub podania 
doodbytniczo lub dopochwowo oraz 
wyroby, które są wchłaniane lub 
rozpraszane w ludzkim organizmie w celu 
osiągnięcia żądanego efektu, spełniają, 
analogicznie, odpowiednie wymogi 
określone w załączniku I do dyrektywy 
2001/83/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli wchłanianie i rozpraszanie wyrobu w ludzkim organizmie nie ma na celu osiągnięcia 
danego efektu medycznego, nie ma możliwości przeprowadzenia dowodów i badań zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE w sprawie produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Poprawka 779
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 10 – podpunkt 10.2 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Należy promować metody bez 
wykorzystania zwierząt. Należy 
zminimalizować wykorzystanie zwierząt, a 
testy na kręgowcach powinny być 
podejmowane tylko w ostateczności. 
Zgodnie z dyrektywą 2010/63/UE testy na 
zwierzętach kręgowych należy zastępować, 
ograniczać lub udoskonalać. W związku z 
tym wzywamy Komisję do określenia 
zasad umożliwiających unikanie 
powielania testów i zakazu powielania 
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testów i badań.

Or. en

Uzasadnienie
In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals as it 
has been implemented in Article 13 of the Treaty of the Functioning of the European Union, 
that the Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of 
animals in formulating and implementing policies, it should be included that animal testing is 
kept to an absolute minimum and carried outIn line with the requirement in the Protocol on 
the Protection and Welfare of Animals as it has been implemented in Article 13 of the Treaty 
of the Functioning of the European Union, that the Community and the Member States pay 
full regard to the welfare requirements of animals in formulating and implementing policies, 
it should be included that animal testing is kept to an absolute minimum and carried out only 
as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the EU 
only as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the 
EU. 

Poprawka 780
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 11 – punkt 11.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11.1a. Homologacja systemu połączeń 
musi być jednolita, aby nie miała 
negatywnego wpływu na działanie tych 
urządzeń. Brak homologacji systemów 
połączeń nie zapewnia przewidzianego 
zastosowania, ograniczając je, oraz nie 
gwarantuje pacjentowi jego praw.

Or. it

Poprawka 781
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 11 – podpunkt 11.7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11.7. Wyroby są projektowane i 
produkowane w taki sposób, aby ułatwić 
bezpieczne unieszkodliwianie wyrobu lub 
wszelkich odpadów przez użytkownika, 
pacjenta lub inną osobę.

11.7. Wyroby są projektowane i 
produkowane w taki sposób, aby ułatwić 
bezpieczne unieszkodliwianie wyrobu,
substancji którą go traktowano, lub 
wszelkich odpadów przez użytkownika, 
pacjenta lub inną osobę, a w miarę 
możliwości oraz we wskazanych 
przypadkach, zastąpienie go wyrobem 
spełniającym wyższe standardy 
bezpieczeństwa. Celem takiego działania 
jest zmniejszenie zagrożenia dla 
pacjentów oraz użytkowników, 
związanych z obciążeniem materiałem 
chemicznym lub radioaktywnym.

Or. de

Poprawka 782
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 11 – podpunkt 11.7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11.7. Wyroby są projektowane i 
produkowane w taki sposób, aby ułatwić 
bezpieczne unieszkodliwianie wyrobu lub 
wszelkich odpadów przez użytkownika, 
pacjenta lub inną osobę.

11.7. Wyroby są projektowane i 
produkowane w taki sposób, aby ułatwić 
bezpieczne unieszkodliwianie wyrobu lub 
substancji, na działanie której wystawiony 
był wyrób, lub wszelkich odpadów przez 
użytkownika, pacjenta lub inną osobę oraz, 
tam gdzie to możliwe i stosowne, 
zastąpienie przez wykorzystanie wyrobu 
lub metody o polepszonym 
bezpieczeństwie i ulepszonych 
właściwościach w celu ograniczenia w 
największym możliwym stopniu 
wystawieniu pacjentów, użytkowników i 
innych osób na działanie substancji 
potencjalnie szkodliwych, jak materiały 
chemiczne lub nuklearne.

Or. en
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Poprawka 783
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 13 – podpunkt 13.1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Wyroby są projektowane, produkowane 
i pakowane w taki sposób, aby w możliwie 
największym stopniu i na ile to właściwe, a 
także zgodnie z przewidzianym 
zastosowaniem ograniczyć narażenie 
pacjentów, użytkowników i innych osób na 
emitowane promieniowanie, jednocześnie 
nie ograniczając stosowania odpowiednich 
określonych poziomów promieniowania do 
celów terapeutycznych i diagnostycznych.

a) Wyroby są projektowane, produkowane 
i pakowane w taki sposób, aby w możliwie 
największym stopniu i na ile to właściwe, a 
także zgodnie z przewidzianym 
zastosowaniem ograniczyć narażenie 
pacjentów, użytkowników i innych osób na 
emitowane promieniowanie. W miarę 
możliwości należy zastąpić stosowane 
produkty wyrobami spełniającymi wyższe 
standardy bezpieczeństwa, jednocześnie 
nie ograniczając stosowania odpowiednich 
określonych poziomów promieniowania do 
celów terapeutycznych i diagnostycznych. 

Or. de

Poprawka 784
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 13 – podpunkt 13.3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyroby są projektowane i produkowane w 
taki sposób, aby w możliwie największym 
stopniu i na ile to właściwe ograniczyć 
narażenie pacjentów, użytkowników i 
innych osób na emisję niezamierzonego, 
błądzącego lub rozproszonego 
promieniowania.

Wyroby są projektowane i produkowane w 
taki sposób, aby w możliwie największym 
stopniu i na ile to właściwe ograniczyć 
narażenie pacjentów, użytkowników i 
innych osób na emisję niezamierzonego, 
błądzącego lub rozproszonego 
promieniowania. W miarę możliwości
należy stosować metody zmniejszające 
narażenie pacjentów, użytkowników i inne 
osoby na emisję promieniowania.

Or. de
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Poprawka 785
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 13 – podpunkt 13.4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Wyroby przeznaczone do emitowania 
promieniowania jonizującego są 
projektowanie i produkowane w taki 
sposób, aby zapewnić, że tam, gdzie to 
możliwe, ilość, geometrię i dystrybucję 
energii (lub jakość) emitowanego 
promieniowania można zmieniać i 
kontrolować w zależności od 
przewidzianego zastosowania.

a) Wyroby przeznaczone do emitowania 
promieniowania jonizującego są 
projektowanie i produkowane w taki 
sposób, aby zapewnić, że tam, gdzie to 
możliwe, ilość, geometrię i dystrybucję 
energii (lub jakość) emitowanego 
promieniowania można zmieniać i 
kontrolować w zależności od 
przewidzianego zastosowania. W miarę 
możliwości należy stosować wyroby, w 
których poziom wyemitowanego 
promieniowania można skontrolować w 
każdej chwili przed i po badaniu.

Or. de

Poprawka 786
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 16 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16. Ochrona przed zagrożeniami
mechanicznymi i termicznymi

16. Ochrona przed zagrożeniami
wywołanymi przez wyroby, które 
producenci przeznaczyli do 
autoeksperymentów

Or. de

Poprawka 787
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 19 – podpunkt 19.1 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Nazwa wyrobu nie może odwoływać 
się do nazwy produktu leczniczego, 
produktu biobójczego, kosmetyku ani 
suplementu diety.

Or. pl

Uzasadnienie

Na rynku można stwierdzić obecność wielu przykładów, kiedy nazwy wyrobów medycznych są 
identyczne z nazwą leku lub zawierają znaczną część nazwy leku w sobie. W przypadku 
środków do dezynfekcji bardzo często wyroby nazywają się tak samo, jak leki i produkty 
biobójcze. Dotychczas w przepisach dotyczących wyrobów medycznych kwestia ta nie były w 
odpowiedni sposób uregulowana i dlatego też mając na uwadze bezpieczeństwo stosowania 
produktów i nie wprowadzania w błąd użytkowników, warto to zagadnienie szczegółowo 
doprecyzować.

Poprawka 788
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 19 – podpunkt 19.1 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Etykiety mają format czytelny dla 
człowieka, ale mogą być uzupełnione 
formą do odczytu maszynowego, na 
przykład identyfikacją radiową (RFID) lub 
kodem kreskowym.

d) Etykiety mają format czytelny dla 
człowieka i powinny być uzupełnione 
formą do odczytu maszynowego, na 
przykład identyfikacją radiową (RFID) lub 
kodem kreskowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Etykiety wyrobów medycznych powinny mieć jednocześnie format czytelny dla człowieka i 
inny format do odczytu maszynowego, tak aby rejestracja konkretnego identyfikatora nie 
stwarzała trudności.

Poprawka 789
Holger Krahmer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 19 – podpunkt 19.1 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Etykiety mają format czytelny dla 
człowieka, ale mogą być uzupełnione 
formą do odczytu maszynowego, na 
przykład identyfikacją radiową (RFID) lub 
kodem kreskowym.

d) Etykiety mają format czytelny dla 
człowieka i są uzupełnione formą do 
odczytu maszynowego, na przykład 
identyfikacją radiową (RFID) lub kodem 
kreskowym.

Or. en

Uzasadnienie

Etykiety wyrobów medycznych powinny mieć zarówno format czytelny dla człowieka, jak i 
format do odczytu maszynowego, ze względu na to, że większości przypadków zeskanowanie 
etykiety i zarejestrowanie w ten sposób unikalnego identyfikatora wyrobu jest szybsze i 
dokładniejsze.

Poprawka 790
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 19 – podpunkt 19.1 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Etykiety mają format czytelny dla 
człowieka, ale mogą być uzupełnione 
formą do odczytu maszynowego, na 
przykład identyfikacją radiową (RFID) lub 
kodem kreskowym.

d) Etykiety mają format czytelny dla 
człowieka i są uzupełnione formą do 
odczytu maszynowego, na przykład 
identyfikacją radiową (RFID) lub kodem 
kreskowym.

Or. en

Uzasadnienie

Etykiety wyrobów medycznych powinny mieć jednocześnie format czytelny dla człowieka i 
inny format do odczytu maszynowego, w przeciwnym razie trudno będzie zarejestrować 
unikatowy identyfikator.

Poprawka 791
Nora Berra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 19 – podpunkt 19.2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) stwierdzenie „Ten produkt jest
wyrobem medycznym”.

Or. en

Poprawka 792
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 19 – podpunkt 19.3 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) jeśli wyrób nosi oznaczenie wskazujące, 
że jest to wyrób jednorazowego użytku –
informacje na temat znanych cech 
charakterystycznych i znanych 
producentowi czynników technicznych, 
które mogą stwarzać zagrożenie w 
przypadku ponownego użycia wyrobu.
Jeśli zgodnie z sekcją 19.1 lit. c) nie jest 
konieczna instrukcja używania, informacje 
takie są udostępniane na żądanie 
użytkownika.

l) jeśli wyrób nosi oznaczenie wskazujące, 
że jest to wyrób jednorazowego użytku –
informacje na temat znanych cech 
charakterystycznych i znanych 
producentowi czynników technicznych, 
które mogą stwarzać zagrożenie w 
przypadku ponownego użycia wyrobu. W 
przypadku gdy wyrób został wciągnięty 
jest na listę wyrobów niepodlegających 
regeneracji, o jakiej mowa w art. 15 ust. 4
– informacja o tym, że wyrób w żadnym 
wypadku nie może być poddany 
regeneracji. Jeśli zgodnie z sekcją 19.1 lit. 
c) nie jest konieczna instrukcja używania, 
informacje takie są udostępniane na 
żądanie użytkownika.

Or. cs

Poprawka 793
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 19 – podpunkt 19.3 – litera q
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) w przypadku wyrobów przeznaczonych 
do stosowania przez laików – informacje o 
okolicznościach, w których użytkownik 
powinien skonsultować się z pracownikiem 
służby zdrowia;

q) w przypadku wyrobów przeznaczonych 
do stosowania przez laików – informacje o 
okolicznościach, w których użytkownik 
powinien skonsultować się z pracownikiem 
służby zdrowia. Elementy instrukcji dla 
pacjentów należy weryfikować 
uwzględniając głos organizacji pacjentów 
w celu oddania prawdziwych potrzeb 
pacjentów, a także żeby były zrozumiałe i 
dostępne;

Or. en

Poprawka 794
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit pierwszy – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykaz wersji językowych dla państw 
członkowskich, w których planowane jest 
wprowadzenie wyrobu do obrotu.

b) odesłanie do wykazu państw 
członkowskich, w których planowane jest 
wprowadzenie wyrobu do obrotu.

Or. cs

Poprawka 795
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit pierwszy – punkt 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Dokumentacja zawiera streszczenie Dokumentacja zawiera wszystkie istniejące 
informacje odnośnie do:

Or. de
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Uzasadnienie

Jako pierwotny użytkownik wyrobów medycznych oraz w związku z faktem, że lekarze 
zobowiązani są do dbania o bezpieczeństwo swoich pacjentów, pracownicy służby zdrowia 
muszą mieć dostęp do wszystkich technicznych i klinicznych danych udostępnionych przez 
producentów, w celu dokonania wyboru wyrobów dopasowanych do potrzeb swoich 
pacjentów oraz udzielenia im odpowiednich informacji. 

Poprawka 796
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit pierwszy – punkt 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Dokumentacja zawiera streszczenie Dokumentacja zawiera wszystkie dostępne 
informacje odnośnie do

Or. en

Poprawka 797
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit pierwszy– punkt 6 – punkt 6.2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) jeśli wyrób ma być połączony z innym 
wyrobem lub wyrobami w celu osiągnięcia 
przewidzianego działania – opis takiego 
połączenia wraz z dowodem 
potwierdzającym, że taki wyrób spełnia 
ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa 
i działania podczas takiego połączenia z 
każdym takim wyrobem lub wyrobami, w 
odniesieniu do cech charakterystycznych 
określonych przez producenta.

e) jeśli wyrób ma być połączony, za 
pomocą systemu połączeń, z innym 
wyrobem lub wyrobami w celu osiągnięcia 
przewidzianego działania – opis takiego 
połączenia wraz z dowodem 
potwierdzającym, że taki wyrób spełnia 
ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa 
i działania podczas takiego połączenia z 
każdym takim wyrobem lub wyrobami, w 
odniesieniu do cech charakterystycznych 
określonych przez producenta. Taki system 
połączeń powinien zostać poddany 
homologacji w celu zapewnienia 
przewidzianego zastosowania oraz 
leczenia pacjenta.
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Or. it

Poprawka 798
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” 
w następującej postaci:

1. Oznakowanie CE składa się z liter „CE”
oraz dodatkowego zapisu „wyrób 
medyczny” w następującej postaci:

Or. de

Poprawka 799
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – tytuł pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

PODSTAWOWE WYMOGI, JAKIE 
MUSZĄ SPEŁNIAĆ JEDNOSTKI 
NOTYFIKOWANE

WYMOGI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ 
JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE

Or. de

Uzasadnienie

W celu ujednolicenia wymogów, jakie muszą spełniać jednostki notyfikowane wszystkich 
państw członkowskich, oraz stworzenia sprawiedliwych i równych zasad, zamiast określenia 
„podstawowe wymogi” należy używać określenia „wymogi”. Określenie to odpowiada 
terminologii dotyczącej jednostek notyfikowanych, stosowanej w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE. 

Poprawka 800
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – nagłówek 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MINIMALNE WYMOGI, JAKIE 
MUSZĄ SPEŁNIAĆ JEDNOSTKI 
NOTYFIKOWANE

WYMOGI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ 
JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE

Or. en

Poprawka 801
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.1 Jednostka notyfikowana musi być 
osobą trzecią niezależną od producenta 
wyrobu, którego dotyczą prowadzone 
czynności w ramach oceny zgodności. 
Jednostka notyfikowana zachowuje także 
niezależność wobec każdego innego 
podmiotu gospodarczego 
zainteresowanego produktem, a także 
każdego podmiotu konkurującego z 
producentem.

1.2.1. Jednostka notyfikowana, w tym jej 
personel, musi być osobą trzecią 
niezależną od producenta wyrobu, którego 
dotyczą prowadzone czynności w ramach 
oceny zgodności. Jednostka notyfikowana 
zachowuje także niezależność wobec 
każdego innego podmiotu gospodarczego 
zainteresowanego produktem, a także 
każdego podmiotu konkurującego z 
producentem. Nie wyklucza to działań 
związanych z oceną zgodności podmiotów 
gospodarczych lub konkurentów 
wspomnianych powyżej.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że wymóg ten odnosi się także do personelu zatrudnionego przez jednostki 
notyfikowane. Wyjaśnienie, że jednostka notyfikowana może przeprowadzić działania 
związane z oceną zgodności różnych podmiotów gospodarczych produkujących różne lub 
takie same produkty

Poprawka 802
Holger Krahmer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.4. Należy zapewnić bezstronność 
jednostek notyfikowanych, ich ścisłego 
kierownictwa i pracowników 
przeprowadzających ocenę. 
Wynagrodzenie ścisłego kierownictwa 
jednostki oraz jej pracowników 
przeprowadzających oceny nie może 
zależeć od wyników tych ocen.

1.2.4. Należy zapewnić bezstronność 
jednostek notyfikowanych, ich ścisłego 
kierownictwa, pracowników 
przeprowadzających ocenę i 
podwykonawców. Wynagrodzenie ścisłego 
kierownictwa jednostki, jej pracowników
oraz podwykonawców przeprowadzających 
oceny nie może zależeć od wyników tych 
ocen.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy jednostka notyfikowana wykorzystuje konsultantów zewnętrznych w swojej 
działalności, tacy zewnętrzni konsultanci podlegają tym samym wymogom co personel 
jednostki notyfikowanej.

Poprawka 803
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1 – podpunkt 1.5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka notyfikowana dysponuje 
środkami finansowymi niezbędnymi do 
prowadzenia czynności w ramach oceny 
zgodności i innych działań związanych z 
prowadzeniem przez nią działalności. 
Dokumentuje i dostarcza dowody na swoją 
zdolność finansową i trwałą efektywność 
ekonomiczną, uwzględniając konkretne 
uwarunkowania w czasie wstępnej fazy 
rozruchu.

Jednostka notyfikowana, w tym jej 
jednostki zależne, dysponuje środkami 
finansowymi niezbędnymi do prowadzenia 
czynności w ramach oceny zgodności i 
innych działań związanych z 
prowadzeniem przez nią działalności. 
Dokumentuje i dostarcza dowody na swoją 
zdolność finansową i trwałą efektywność 
ekonomiczną, uwzględniając konkretne 
uwarunkowania w czasie wstępnej fazy 
rozruchu.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa wszystkie jednostki zależne 
jednostki notyfikowanej powinny podlegać tym samym wymogom co jednostka notyfikowana.

Poprawka 804
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Podwykonawcy powinny przestrzegać tak samo wysokich standardów jak personel oceniający 
jednostki notyfikowanej.

Poprawka 805
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.6.2. Jednostka notyfikowana przestrzega 
kodeksu postępowania, zatwierdzonego 
przez krajowe organy odpowiedzialne za 

skreślony
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jednostki notyfikowane, dotyczącego 
między innymi zasad etyki w działalności 
jednostek notyfikowanych w dziedzinie 
wyrobów medycznych. Kodeks 
postępowania przewiduje mechanizm 
monitorowania i weryfikacji stosowania 
kodeksu przez jednostki notyfikowane.

Or. en

Uzasadnienie

Kodeks postępowania został wypracowany przez większość jednostek notyfikowanych jako 
inicjatywa dobrowolnej samoregulacji. Opiera się na obecnych ramach regulacyjnych i 
jednostki notyfikacyjne dokonują w nim na bieżąco zmian. Z tego powodu rozporządzenie nie 
powinno odwoływać się do tego rodzaju dokumentu o charakterze nieustawodawczym. 
Główne składniki treści kodeksu postępowania, które jak to tej pory nie mają pokrycia w 
wymogach, które muszą spełnić jednostki notyfikowane, powinny zostać zamieszczone w 
rozporządzeniu. 

Poprawka 806
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2 – podpunkt 2.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2. System zarządzania jakością jednostki 
notyfikowanej obejmuje co najmniej:

2.2. System zarządzania jakością jednostki 
notyfikowanej i jej podwykonawców 
obejmuje co najmniej:

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa wymóg ten powinien mieć 
zastosowanie także do podwykonawców jednostek notyfikowanych.

Poprawka 807
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2 – podpunkt 2.2 – tiret ósme a (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ciągłe szkolenie.

Or. en

Uzasadnienie

System zarządzania jakością jednostki notyfikowanej powinien zawierać regularny program 
szkoleniowy.

Poprawka 808
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1.1. Jednostka notyfikowana musi być
zdolna do realizacji wszystkich zadań 
przydzielonych jej na mocy niniejszego 
rozporządzenia z najwyższą rzetelnością i 
posiadać konieczne kompetencje 
techniczne w danej dziedzinie, niezależnie 
od tego, czy dana jednostka notyfikowana 
wykonuje wspomniane zadania 
samodzielnie, czy też są one realizowane w 
jej imieniu i na jej odpowiedzialność.

3.1.1. Jednostka notyfikowana i jej 
podwykonawcy muszą być zdolni do 
realizacji wszystkich zadań przydzielonych 
jej na mocy niniejszego rozporządzenia z 
najwyższą rzetelnością i posiadać 
konieczne kompetencje techniczne w danej 
dziedzinie, niezależnie od tego, czy dana 
jednostka notyfikowana wykonuje 
wspomniane zadania samodzielnie, czy też 
są one realizowane w jej imieniu i na jej 
odpowiedzialność.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa wymóg ten powinien mieć 
zastosowanie także do podwykonawców jednostek notyfikowanych.

Poprawka 809
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez komisję Poprawka

3.1.1. Jednostka notyfikowana musi być 
zdolna do realizacji wszystkich zadań 
przydzielonych jej na mocy niniejszego 
rozporządzenia z najwyższą rzetelnością i 
posiadać konieczne kompetencje 
techniczne w danej dziedzinie, niezależnie 
od tego, czy dana jednostka notyfikowana 
wykonuje wspomniane zadania 
samodzielnie, czy też są one realizowane w 
jej imieniu i na jej odpowiedzialność.

3.1.1. Jednostka notyfikowana musi być 
zdolna do realizacji wszystkich zadań 
przydzielonych jej na mocy niniejszego 
rozporządzenia z najwyższą rzetelnością i 
posiadać konieczne kompetencje 
techniczne w danej dziedzinie, niezależnie 
od tego, czy dana jednostka notyfikowana 
wykonuje wspomniane zadania 
samodzielnie, czy też są one realizowane w
jej imieniu i na jej odpowiedzialność. 
Należy przy tym zapewnić odpowiednią 
jakość procesu i jej kontrolę.

Or. sl

Poprawka 810
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności dysponuje niezbędnymi 
pracownikami oraz wszelkimi 
urządzeniami lub obiektami koniecznymi 
do właściwego wypełniania wszystkich 
zadań technicznych i administracyjnych 
związanych z czynnościami w ramach 
oceny zgodności, w zakresie których jest 
notyfikowana.

W szczególności dysponuje niezbędnymi 
pracownikami oraz wszelkimi 
urządzeniami lub obiektami koniecznymi 
do właściwego wypełniania wszystkich 
zadań technicznych, naukowych i 
administracyjnych związanych z 
czynnościami w ramach oceny zgodności, 
w zakresie których jest notyfikowana.

Or. en

Poprawka 811
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W jednostce korzysta się z usług personelu
zatrudnionego na stałe, ale jednostki 
notyfikowane muszą mieć swobodę 
zatrudniania specjalistów ad hoc lub 
tymczasowo wtedy, gdy jest to potrzebne.

Or. en

Poprawka 812
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 3 – punkt 3.1. – podpunkt 3.1.1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 813
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 3 – punkt 3.1. – podpunkt 3.1.1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Personel odpowiedzialny za dokonywanie 
oceny przeprowadza niezapowiedziane 
inspekcje co najmniej raz w roku w 
miejscu, gdzie wyroby medyczne należące 
do ich zakresu kompetencji są 
wytwarzane. Niezapowiedziana inspekcja 
oznacza, że producent nie zostaje 
wcześniej poinformowany o dniu i 
możliwych godzinach inspekcji.
Personel odpowiedzialny za ocenę 
informuje o wynikach przeprowadzonych 
inspekcji rocznych wszystkie właściwe 
organy w państwach członkowskich, na 
których terenie wyrób medyczny jest 
produkowany i wprowadzany do obrotu. 
Wyniki te są przedstawiane w 
sprawozdaniu.
Personel ten ma również obowiązek 
przedstawienia sytuacji właściwym 
organom krajowym na podstawie 
inspekcji rocznych.

Or. fr

Poprawka 814
Holger Krahmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1.2. Jednostka w swojej organizacji 
dysponuje w każdej chwili, dla każdej 
procedury oceny zgodności i dla każdego 
rodzaju lub kategorii produktów, w 
zakresie których jest notyfikowana, 

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

dostateczną liczbą pracowników 
administracyjnych, technicznych i 
naukowych o wiedzy technicznej i 
doświadczeniu w zakresie wyrobów 
medycznych i powiązanych technologii 
wystarczającym oraz odpowiednim do 
wypełniania zadań w ramach oceny 
zgodności, w tym oceny danych 
klinicznych lub analizy oceny wykonanej 
przez podwykonawcę. 

Or. en

Uzasadnienie

Stały personel jednostki notyfikowanej powinien mieć kwalifikacje do oceny technicznej i 
klinicznej dokumentacji wyrobu lub powinien mieć kwalifikacje do oceny jakości i trafności 
oceny dokonanej przez podwykonawcę jednostki notyfikowanej. 

Poprawka 815
Marina Yannakoudakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 816
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1.3. Jednostka notyfikowana jasno 
dokumentuje zakres i ograniczenia 
obowiązków, odpowiedzialności i 
uprawnień pracowników uczestniczących 
w czynnościach w ramach oceny 
zgodności, a także informuje o tym samych 
zainteresowanych.

3.1.3. Jednostka notyfikowana jasno 
dokumentuje zakres i ograniczenia 
obowiązków, odpowiedzialności i 
uprawnień pracowników, w tym 
podwykonawców i jednostek zależnych,
uczestniczących w czynnościach w ramach 
oceny zgodności, a także informuje o tym 
samych zainteresowanych.

Or. en

Poprawka 817
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.1. Jednostka notyfikowana określa i 
dokumentuje kryteria kwalifikacji i 
procedury wyboru osób uczestniczących w 
czynnościach w ramach oceny zgodności 
(ich wiedzę, doświadczenie i inne 
wymagane kompetencje) oraz nadawania 
tym osobom uprawnień, a także wymagane 
przeszkolenie (szkolenie wstępne i 
ustawiczne). Kryteria kwalifikacji dotyczą 
różnych funkcji w ramach procesu oceny 
zgodności (np. audytu, oceny/testowania 
produktu, przeglądu dokumentacji 
projektu, podejmowania decyzji), a także 
wyrobów, technologii i dziedzin (np. 
biokompatybilności, sterylizacji, tkanek i 
komórek pochodzenia ludzkiego i 
zwierzęcego, oceny klinicznej) objętych 
zakresem wyznaczenia.

3.2.1. Jednostka notyfikowana określa i 
dokumentuje kryteria kwalifikacji i 
procedury wyboru osób uczestniczących w 
czynnościach w ramach oceny zgodności 
(ich wiedzę, doświadczenie i inne 
wymagane kompetencje) oraz nadawania 
tym osobom uprawnień, a także wymagane 
przeszkolenie (szkolenie wstępne i 
ustawiczne). Kryteria kwalifikacji dotyczą 
różnych funkcji w ramach procesu oceny 
zgodności (np. audytu, oceny/testowania 
produktu, przeglądu dokumentacji 
projektu, podejmowania decyzji), a także 
wyrobów, technologii i dziedzin (np. 
biokompatybilności, sterylizacji, tkanek i 
komórek pochodzenia ludzkiego i 
zwierzęcego, oceny klinicznej, zarządzania 
ryzykiem) objętych zakresem wyznaczenia.
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Or. de

Uzasadnienie

Kryteria kwalifikacji personelu jednostek notyfikowanych powinny zawierać „zarządzanie 
ryzykiem”.

Poprawka 818
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.1. Jednostka notyfikowana określa i 
dokumentuje kryteria kwalifikacji i 
procedury wyboru osób uczestniczących w 
czynnościach w ramach oceny zgodności 
(ich wiedzę, doświadczenie i inne 
wymagane kompetencje) oraz nadawania 
tym osobom uprawnień, a także wymagane 
przeszkolenie (szkolenie wstępne i 
ustawiczne). Kryteria kwalifikacji dotyczą 
różnych funkcji w ramach procesu oceny 
zgodności (np. audytu, oceny/testowania 
produktu, przeglądu dokumentacji 
projektu, podejmowania decyzji), a także 
wyrobów, technologii i dziedzin (np. 
biokompatybilności, sterylizacji, tkanek i 
komórek pochodzenia ludzkiego i 
zwierzęcego, oceny klinicznej) objętych 
zakresem wyznaczenia.

3.2.1. MDCG określa i dokumentuje 
zasady wysokiego poziomu kompetencji 
oraz kryteria kwalifikacji i procedury 
wyboru osób uczestniczących w 
czynnościach w ramach oceny zgodności 
(ich wiedzę, doświadczenie i inne 
wymagane kompetencje) oraz nadawania 
tym osobom uprawnień, a także wymagane 
przeszkolenie (szkolenie wstępne i 
ustawiczne). Kryteria kwalifikacji dotyczą 
różnych funkcji w ramach procesu oceny 
zgodności (np. audytu, oceny/testowania 
produktu, przeglądu dokumentacji 
projektu, podejmowania decyzji), a także 
wyrobów, technologii i dziedzin (np. 
biokompatybilności, sterylizacji, tkanek i 
komórek pochodzenia ludzkiego i 
zwierzęcego, oceny klinicznej) objętych 
zakresem wyznaczenia.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia tego, że to władze, a nie jednostki notyfikowane, ustalają 
zharmonizowane kompetencje i kryteria kwalifikacji, władze, działając poprzez MDCG, 
ustalają kryteria kompetencji i kwalifikacji personelu jednostek notyfikowanych 
odpowiedzialnego za ocenę zgodności oraz niezbędne procedury, które należy wdrożyć.
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Poprawka 819
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowe kryteria kwalifikacji określa 
się pod kątem oceny aspektów 
biokompatybilności, oceny klinicznej i 
różnych rodzajów procesów sterylizacji.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji określa 
się pod kątem oceny aspektów 
biokompatybilności, bezpieczeństwa,
oceny klinicznej i różnych rodzajów 
procesów sterylizacji.

Or. en

Poprawka 820
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – tiret piąte

Tekst proponowany przez komisję Poprawka

– rodzajów kwalifikacji (wiedzy, 
doświadczenia i innych kompetencji) 
niezbędnych do prowadzenia ocen 
zgodności dotyczących wyrobów 
medycznych, a także odpowiednich 
kryteriów kwalifikacji;

– rodzajów kwalifikacji (wiedzy, 
doświadczenia i innych kompetencji) 
niezbędnych do prowadzenia ocen 
zgodności na podstawie norm dotyczących 
wyrobów medycznych, a także 
odpowiednich kryteriów kwalifikacji;

Or. sl

Poprawka 821
Holger Krahmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– odpowiedni staż pracy lub odpowiednie 
doświadczenie przy ocenianiu zgodności 
zgodne z niniejszym rozporządzeniem lub 
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obowiązującymi wcześniej dyrektywami, 
nie krótsze niż trzy lata w jednostce 
notyfikowanej. Personel jednostki 
notyfikowanej biorący udział w decyzjach 
certyfikacyjnych nie może brać udziału w 
ocenianiu zgodności prowadzącego do 
decyzji w sprawie wystawienia certyfikatu.

Or. en

Uzasadnienie

Kodeks postępowania został wypracowany przez większość jednostek notyfikowanych jako 
inicjatywa dobrowolnej samoregulacji. Opiera się na obecnych ramach regulacyjnych i 
jednostki notyfikacyjne dokonują w nim na bieżąco zmian. Z tego powodu rozporządzenie nie 
powinno odwoływać się do tego rodzaju dokumentu o charakterze nieustawodawczym. 
Główne składniki treści kodeksu postępowania, które do tej pory nie mają pokrycia w 
wymogach, które muszą spełnić jednostki notyfikowane, powinny zostać zamieszczone w 
rozporządzeniu. 

Poprawka 822
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3.2.4. Jednostki notyfikowane dysponują 
na stałe pracownikami posiadającymi 
fachową wiedzę w zakresie projektu 
badania klinicznego, statystyki medycznej, 
leczenia klinicznego pacjenta, dobrych 
praktyk klinicznych w dziedzinie badań 
klinicznych oraz, gdy to możliwe,
farmakologii. W jednostce korzysta się z 
usług personelu zatrudnionego na stałe, 
ale jednostki notyfikowane muszą mieć 
swobodę zatrudniania specjalistów ad hoc 
lub tymczasowo wtedy, gdy jest to 
potrzebne.
Pracownicy ci stale są włączeni w proces 
podejmowania decyzji w jednostce 
notyfikowanej, aby:
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Or. en

Poprawka 823
Mairead McGuinness

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zapewnić niezależność i obiektywność 
oraz ujawnić potencjalny konflikt 
interesów;

Or. en

Poprawka 824
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3.2.5. Specjalista ds. produktu:
Pracownicy odpowiedzialni za 
prowadzenie przeglądów związanych z 
produktem (np. przeglądu dokumentacji 
projektu lub badania typu wyrobów klasy 
III, w szczególności takich aspektów jak: 
ocena kliniczna, bezpieczeństwo 
biologiczne, sterylizacja, walidacja 
oprogramowania) mają następujące 
potwierdzone kwalifikacje:

Or. en

Uzasadnienie

Kodeks postępowania został wypracowany przez większość jednostek notyfikowanych jako 
inicjatywa dobrowolnej samoregulacji. Opiera się na obecnych ramach regulacyjnych i 
jednostki notyfikacyjne dokonują w nim na bieżąco zmian. Z tego powodu rozporządzenie nie 
powinno odwoływać się do tego rodzaju dokumentu o charakterze nieustawodawczym. 
Główne składniki treści kodeksu postępowania, które do tej pory nie mają pokrycia w 
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wymogach, które muszą spełnić jednostki notyfikowane, powinny zostać zamieszczone w 
rozporządzeniu.

Poprawka 825
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez komisję Poprawka

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

3.2.5. Pracownicy odpowiedzialni za 
prowadzenie przeglądu związanego z 
produktem (np. przeglądu dokumentacji 
projektu, przeglądu dokumentacji 
technicznej lub badania typu obejmującego 
takie aspekty, jak: ocena kliniczna, 
bezpieczeństwo biologiczne, sterylizacja, 
walidacja oprogramowania) mają 
odpowiednie kwalifikacje, określone przez 
państwa członkowskie. Za odpowiednie 
kwalifikacje uważa się m.in.:

Or. lt

Poprawka 826
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.5a. Asesor produktu: Personel 
odpowiedzialny za przeprowadzenie 
przeglądu produktu (technicznego 
testowania produktu) lub badanie typu 
wyrobów klasy IIa/IIb musi posiadać 
następujące udokumentowane 
kwalifikacje:
– ukończone studia uniwersyteckie, 
uzyskany dyplom wyższej uczelni 
technicznej lub równoważne kwalifikacje 
w zakresie odpowiednich studiów, np. 
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medycyny, nauk przyrodniczych lub 
inżynierii;
– cztery lata doświadczenia zawodowego w 
dziedzinie produktów stosowanych w 
ochronie zdrowia lub powiązanych 
branżach (np. doświadczenie w przemyśle, 
audycie, służbie zdrowia, badaniach), w 
tym dwa lata doświadczenia w 
projektowaniu, produkcji, testowaniu lub 
używaniu wyrobu (zgodnie z definicją 
grupy rodzajowej wyrobu) lub technologii, 
która ma być oceniana, lub związanego z 
aspektami naukowymi, które mają 
podlegać ocenie;
– stosowną wiedzę dotyczącą ogólnych 
wymogów dotyczących bezpieczeństwa i 
działania określonych w załączniku I, a 
także aktów delegowanych lub 
wykonawczych, norm zharmonizowanych, 
wspólnych specyfikacji technicznych i 
wytycznych;
– stosowną wiedzę i doświadczenie w 
zakresie zarządzania ryzykiem oraz 
powiązanych norm i wytycznych 
dotyczących wyrobów medycznych;
– stosowną wiedzę i doświadczenie 
dotyczące procedur oceny zgodności 
określonych w załącznikach VIII-X, w 
szczególności w tych aspektach, w 
zakresie których dysponują 
uprawnieniami, oraz odpowiednie 
uprawnienia do przeprowadzania tych 
ocen.

Or. en

Uzasadnienie

Kodeks postępowania został wypracowany przez większość jednostek notyfikowanych jako 
inicjatywa dobrowolnej samoregulacji. Opiera się na obecnych ramach regulacyjnych i 
jednostki notyfikacyjne dokonują w nim na bieżąco zmian. Z tego powodu rozporządzenie nie 
powinno odwoływać się do tego rodzaju dokumentu o charakterze nieustawodawczym. 
Główne składniki treści kodeksu postępowania, które do tej pory nie mają pokrycia w 
wymogach, które muszą spełnić jednostki notyfikowane, powinny zostać zamieszczone w 
rozporządzeniu.
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Poprawka 827
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.5 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– cztery lata doświadczenia zawodowego 
w dziedzinie produktów stosowanych w 
ochronie zdrowia lub powiązanych 
branżach (np. doświadczenie w przemyśle, 
audycie, służbie zdrowia, badaniach), w 
tym dwa lata doświadczenia w 
projektowaniu, produkcji, testowaniu lub 
używaniu wyrobu lub technologii, która 
ma być oceniana, lub związanego z 
aspektami naukowymi, które mają 
podlegać ocenie;

– cztery lata doświadczenia zawodowego 
w dziedzinie produktów stosowanych w 
ochronie zdrowia lub powiązanych 
branżach (np. doświadczenie w przemyśle, 
audycie, służbie zdrowia, badaniach), w 
tym dwa lata doświadczenia w 
projektowaniu, produkcji, testowaniu lub 
używaniu wyrobu (zgodnie z definicją 
grupy rodzajowej wyrobu) lub technologii, 
która ma być oceniana, lub związanego z 
aspektami naukowymi, które mają 
podlegać ocenie;

Or. en

Uzasadnienie

Kodeks postępowania został wypracowany przez większość jednostek notyfikowanych jako 
inicjatywa dobrowolnej samoregulacji. Opiera się na obecnych ramach regulacyjnych i 
jednostki notyfikacyjne dokonują w nim na bieżąco zmian. Z tego powodu rozporządzenie nie 
powinno odwoływać się do tego rodzaju dokumentu o charakterze nieustawodawczym. 
Główne składniki treści kodeksu postępowania, które do tej pory nie mają pokrycia w 
wymogach, które muszą spełnić jednostki notyfikowane, powinny zostać zamieszczone w 
rozporządzeniu.

Poprawka 828
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.5 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dodatkowo kwalifikacja opiera się na 
specjalizacji technicznej lub naukowej, na 
przykład: sterylizacja, biokompatybilność, 
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tkanka zwierzęca, tkanka ludzka, 
software, bezpieczeństwo funkcjonalne, 
ocena kliniczna, bezpieczeństwo 
elektryczne, opakowanie; 

Or. en

Uzasadnienie

Kodeks postępowania został wypracowany przez większość jednostek notyfikowanych jako 
inicjatywa dobrowolnej samoregulacji. Opiera się na obecnych ramach regulacyjnych i 
jednostki notyfikacyjne dokonują w nim na bieżąco zmian. Z tego powodu rozporządzenie nie 
powinno odwoływać się do tego rodzaju dokumentu o charakterze nieustawodawczym. 
Główne składniki treści kodeksu postępowania, które do tej pory nie mają pokrycia w 
wymogach, które muszą spełnić jednostki notyfikowane, powinny zostać zamieszczone w 
rozporządzeniu.

Poprawka 829
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.5 – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– odpowiednia wiedza i doświadczenie w 
ocenie klinicznej;

Or. en

Poprawka 830
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.5 – tiret piąte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– jednostka oceniająca zgodność, której 
notyfikacja obejmuje wyroby klasy III, 
dostarcza MDCG listę wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów 
dokonujących oceny części klinicznych i 
nieklinicznych oceny zgodności. MDCG 
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ma prawo do weryfikacji kwalifikacji 
wybranych ekspertów i opublikuje ich 
listę. 

Or. en

Uzasadnienie

Pomoże to zapewnić pełną przejrzystość i odpowiednie kwalifikacje ekspertów jednostek 
notyfikowanych. 

Poprawka 831
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3.2.6. Audytor: Pracownicy 
odpowiedzialni za prowadzenie audytów 
systemu zapewniania jakości producenta 
mają następujące potwierdzone 
kwalifikacje:

Or. en

Uzasadnienie

Kodeks postępowania został wypracowany przez większość jednostek notyfikowanych jako 
inicjatywa dobrowolnej samoregulacji. Opiera się na obecnych ramach regulacyjnych i 
jednostki notyfikacyjne dokonują w nim na bieżąco zmian. Z tego powodu rozporządzenie nie 
powinno odwoływać się do tego rodzaju dokumentu o charakterze nieustawodawczym. 
Główne składniki treści kodeksu postępowania, które do tej pory nie mają pokrycia w 
wymogach, które muszą spełnić jednostki notyfikowane, powinny zostać zamieszczone w 
rozporządzeniu.

Poprawka 832
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.6 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez komisję Poprawka

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

3.2.6. Pracownicy odpowiedzialni za 
prowadzenie audytów systemu zarządzania 
jakością producenta mają odpowiednie 
kwalifikacje, określone przez państwa 
członkowskie. Za odpowiednie 
kwalifikacje uważa się m.in.:

Or. lt

Poprawka 833
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.6 – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kwalifikacja opiera się na technologii 
określonej przez kodowanie 
Międzynarodowego Forum Akredytacji/ 
IAF lub jego ekwiwalent;

Or. en

Uzasadnienie

Kodeks postępowania został wypracowany przez większość jednostek notyfikowanych jako 
inicjatywa dobrowolnej samoregulacji. Opiera się na obecnych ramach regulacyjnych i 
jednostki notyfikacyjne dokonują w nim na bieżąco zmian. Z tego powodu rozporządzenie nie 
powinno odwoływać się do tego rodzaju dokumentu o charakterze nieustawodawczym. 
Główne składniki treści kodeksu postępowania, które do tej pory nie mają pokrycia w 
wymogach, które muszą spełnić jednostki notyfikowane, powinny zostać zamieszczone w 
rozporządzeniu.

Poprawka 834
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – podpunkt 3.4 – podpunkt 3.4.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.4.3. W przypadku korzystania z usług 3.4.3. W przypadku korzystania z usług 
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podwykonawców lub ekspertów 
zewnętrznych do celów oceny zgodności, 
w szczególności dotyczącej nowatorskich, 
inwazyjnych i przeznaczonych do 
implantacji wyrobów i technologii 
medycznych, jednostka notyfikowana musi 
posiadać odpowiednie własne kompetencje 
dotyczące każdej grupy produktów, w 
zakresie której jest wyznaczona, by 
prowadzić ocenę zgodności, weryfikować 
adekwatność i zasadność opinii ekspertów 
oraz podjąć decyzję w sprawie certyfikacji.

podwykonawców lub ekspertów 
zewnętrznych do celów oceny zgodności, 
w szczególności dotyczącej nowatorskich, 
inwazyjnych i przeznaczonych do 
implantacji wyrobów i technologii 
medycznych, jednostka notyfikowana musi 
posiadać odpowiednie własne kompetencje 
dotyczące każdej grupy produktów, 
każdego rodzaju leczenia lub specjalizacji 
medycznej, w zakresie których jest 
wyznaczona, by prowadzić ocenę 
zgodności, weryfikować adekwatność i 
zasadność opinii ekspertów oraz podjąć 
decyzję w sprawie certyfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiednia kwalifikacja jednostek notyfikowanych nie powinna być określana jedynie na 
podstawie kompetencji w danym obszarze produktu, ale także w obszarze leczenia i 
specjalizacji medycznej. 

Poprawka 835
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Minimalny czas oceny audytu przez 
jednostki notyfikowane.
– Jednostki notyfikowane określają 
długość trwania audytu na etapie 
pierwszymi i wstępnego audytu na etapie 
drugim oraz audyty kontrolnego dla 
każdego wnioskodawcy i certyfikowanego 
klienta.
– Za podstawę wyliczenia czasu trwania 
audytu przyjmuje się faktyczną liczbę osób 
zatrudnionych u producenta, w tym 
poszczególne zakłady produkcyjne, które 
mają być objęte certyfikatem.
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– Stosowne jest, aby za podstawę 
wyliczenia długości trwania audytu 
przyjąć faktyczną liczbę pracowników w 
organizacji, złożoność procesów w 
organizacji, naturę i właściwości wyrobów 
medycznych objętych audytem oraz 
poszczególne technologie, które stosuje się 
u producenta do produkcji wyrobów 
medycznych i nadzoru nad nimi. Długość 
trwania audytu powinna być dostosowana 
do organizacji będącej przedmiotem 
audytu w zależności od szczególnych 
czynników, której jej dotyczą. Jednostka 
notyfikowana powinna dysponować 
swobodą działania w celu zapewnienia,
aby w wyniku wszelkich zmian długości 
trwania audytu nie ucierpiała jego jakość.
– Długość zaplanowanego audytu w 
pomieszczeniach producenta nie może być 
krótsza niż jeden dzień.
– Certyfikacja wielu miejsc produkcji na 
podstawie jednego systemu zapewniania 
jakości nie może opierać się na systemie 
kontroli wyrywkowej. 

Or. en

Uzasadnienie

Kodeks postępowania został wypracowany przez większość jednostek notyfikowanych jako 
inicjatywa dobrowolnej samoregulacji. Opiera się na obecnych ramach regulacyjnych i 
jednostki notyfikacyjne dokonują w nim na bieżąco zmian. Z tego powodu rozporządzenie nie 
powinno odwoływać się do tego rodzaju dokumentu o charakterze nieustawodawczym. 
Główne składniki treści kodeksu postępowania, które do tej pory nie mają pokrycia w 
wymogach, które muszą spełnić jednostki notyfikowane, powinny zostać zamieszczone w 
rozporządzeniu.

Poprawka 836
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 4 – podpunkt 4.1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.1. Proces decyzyjny w jednostce 
notyfikowanej, w tym proces wydawania, 
zawieszania, przywracania, cofania i 
odmowy wydania certyfikatów zgodności, 
ich zmiany i ograniczania oraz wydawania 
suplementów, musi być jasno 
udokumentowany.

4.1. Proces decyzyjny w jednostce 
notyfikowanej, w tym proces wydawania, 
zawieszania, przywracania, cofania i 
odmowy wydania certyfikatów zgodności, 
ich zmiany i ograniczania oraz wydawania 
suplementów, musi być jasno 
udokumentowany i dostępny publicznie.

Or. en

Poprawka 837
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 4 – punkt 4.1

Tekst proponowany przez komisję Poprawka

4.1. Proces decyzyjny w jednostce 
notyfikowanej, w tym proces wydawania, 
zawieszania, przywracania, cofania i 
odmowy wydania certyfikatów zgodności, 
ich zmiany i ograniczania oraz wydawania 
suplementów, musi być jasno 
udokumentowany.

4.1. Proces decyzyjny w jednostce 
notyfikowanej, w tym proces wydawania, 
zawieszania, przywracania, cofania i 
odmowy wydania certyfikatów zgodności, 
ich zmiany i ograniczania oraz wydawania 
suplementów, musi być przejrzysty i jasno 
udokumentowany.

Or. sl

Poprawka 838
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 4 – podpunkt 4.3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.3. W tym celu jednostka notyfikowana 
ma wdrożone udokumentowane procedury, 
obejmujące co najmniej:

4.3. W tym celu jednostka notyfikowana 
ma wdrożone, publicznie dostępne
udokumentowane procedury podane do 
wiadomości publicznej, obejmujące co 
najmniej:

Or. en
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Poprawka 839
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 4 – podpunkt 4.2 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– są przeznaczone do kontroli, 
diagnozowania, monitorowania lub 
korygowania wad serca lub centralnego 
układu krążenia poprzez bezpośredni 
kontakt z tymi częściami organizmu, w 
których to przypadkach należą do klasy III,

– są to wyroby aktywne lub do 
implementacji, przeznaczone specjalnie do 
kontroli, diagnozowania, monitorowania 
lub korygowania wad serca lub centralnego 
układu krążenia poprzez bezpośredni 
kontakt z tymi częściami organizmu, w 
których to przypadkach należą do klasy III,

Or. de

Poprawka 840
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 4 – podpunkt 4.2 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– są przeznaczone do kontroli, 
diagnozowania, monitorowania lub 
korygowania wad serca lub centralnego 
układu krążenia poprzez bezpośredni 
kontakt z tymi częściami organizmu, w 
których to przypadkach należą do klasy III,

– są przeznaczone specjalnie do kontroli, 
diagnozowania, monitorowania lub 
korygowania wad serca lub centralnego 
układu krążenia poprzez bezpośredni 
kontakt z tymi częściami organizmu, w 
których to przypadkach należą do klasy III,

Or. de

Poprawka 841
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 4 – podpunkt 4.2 – akapit pierwszy – tiret trzecie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– są przeznaczone specjalnie do używania
w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym 
układem nerwowym, w którym to 
przypadku należą do klasy III,

– są to wyroby aktywne lub do 
implementacji, przeznaczone specjalnie do 
kontrolowania, diagnozowania, 
wykrywania lub korygowania wad 
ośrodkowego układu nerwowego poprzez 
bezpośredni kontakt z tymi częściami 
organizmu, w których to przypadkach
należą do klasy III.

Or. de

Poprawka 842
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– są przeznaczone specjalnie do kontroli, 
diagnozowania, monitorowania lub 
korygowania wad serca lub centralnego 
układu krążenia poprzez bezpośredni 
kontakt z tymi częściami organizmu, w 
których to przypadkach należą do klasy III,

– są to wyroby aktywne lub do 
implementacji, przeznaczone specjalnie do 
kontroli, diagnozowania, monitorowania 
lub korygowania wad serca lub centralnego 
układu krążenia poprzez bezpośredni 
kontakt z tymi częściami organizmu, w 
których to przypadkach należą do klasy III,

Or. de

Poprawka 843
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– są przeznaczone specjalnie do kontroli, 
diagnozowania, monitorowania lub 
korygowania wad serca lub centralnego 
układu krążenia poprzez bezpośredni 

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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kontakt z tymi częściami organizmu, w 
których to przypadkach należą do klasy III,

Or. de

Poprawka 844
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – akapit pierwszy – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– są przeznaczone specjalnie do używania 
w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym 
układem nerwowym, w którym to 
przypadku należą do klasy III,

– są to aktywne lub do implementacji, 
przeznaczone specjalnie do używania w 
bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym 
układem nerwowym, w którym to 
przypadku należą do klasy III,

Or. de

Poprawka 845
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 4 – podpunkt 4.4 – akapit pierwszy – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– są przeznaczone do użytku w 
bezpośrednim kontakcie z sercem, 
centralnym układem krążenia lub 
ośrodkowym układem nerwowym, w 
których to przypadkach należą do klasy III,

– są przeznaczone do użytku w 
bezpośrednim kontakcie z sercem, 
centralnym układem krążenia lub 
ośrodkowym układem nerwowym, w 
których to przypadkach należą do klasy III, 
z wyjątkiem szwów i zszywek,

Or. en

Uzasadnienie

Zasada klasyfikacji nie ma pełnego zastosowania w przypadku niektórych wyrobów, na 
przykład szwów czy zszywek, które mogą znaleźć się zarówno w klasie IIb, jak i w III w 
zależności od zastosowania określonego przez producenta. Ze względu na to, że nadają się do 
implantacji, podlegałyby także wymogom kart implantu, co oznaczałoby silne obciążenie bez 
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zwiększania bezpieczeństwa, ponieważ wiele szwów i zszywek może być wykorzystywanych 
podczas operacji chirurgicznych. 

Poprawka 846
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 4 – podpunkt 4.4 – akapit pierwszy – tiret ósme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– są protezami dysków międzykręgowych i 
wyrobami do implantacji, które pozostają 
w kontakcie z kręgosłupem, w którym to 
przypadku należą do klasy III.

– są protezami dysków międzykręgowych, 
w którym to przypadku należą do klasy III.

Or. de

Poprawka 847
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 4 – podpunkt 4.4 – akapit pierwszy – tiret ósme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– są protezami dysków międzykręgowych i 
wyrobami do implantacji, które pozostają 
w kontakcie z kręgosłupem, w którym to 
przypadku należą do klasy III.

– są protezami dysków międzykręgowych i 
wyrobami do implantacji, które pozostają 
w kontakcie z rdzeniem kręgowym, w 
którym to przypadku należą do klasy III.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie implanty kręgowe, które mają bezpośrednią styczność z rdzeniem kręgowym, 
zostały zaklasyfikowane w klasie III, ponieważ rdzeń kręgowy jest określony jako centralna 
część układu nerwowego. Nie wydaje się, aby istniał jakikolwiek dowód kliniczny lub 
naukowy potwierdzający to sugerowane nadklasyfikowanie implantów rdzeniowych mających 
styczność z częściami kostnymi kręgosłupa i ścięgien. Istniej długa historia klinicznego 
wykorzystywania tych produktów jako bezpiecznych i nie zgłaszano żadnych systematycznie 
powtarzających się problemów. 
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Poprawka 848
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 6 – podpunkt 6.7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyroby zawierające nanomateriał lub 
składające się z niego należą do klasy III, o 
ile nanomateriał nie jest zakapsułkowany 
lub związany w taki sposób, że nie może 
zostać uwolniony do organizmu pacjenta 
ani użytkownika podczas używania 
wyrobu w ramach jego przewidzianego 
zastosowania.

Wyroby zawierające nanomateriał, który 
ma zostać celowo wprowadzony do 
ludzkiego organizmu, lub składające się z 
niego należą do klasy III.

Or. en

Uzasadnienie

Ryzyko związane z użyciem nanomateriałów jest brane pod uwagę przy procedurze oceny 
ryzyka. Jednak zbyt wiele produktów niestwarzających zagrożenia dla zdrowia może być 
objętych tym przepisem. Zmiana klasyfikacji powinna zatem następować jedynie w przypadku, 
kiedy użycie nanomateriałów jest celowe i jest częścią przewidzianego zastosowania 
produktu.

Poprawka 849
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 6 – punkt 6.7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyroby zawierające nanomateriał lub 
składające się z niego należą do klasy III, o 
ile nanomateriał nie jest zakapsułkowany 
lub związany w taki sposób, że nie może 
zostać uwolniony do organizmu pacjenta 
ani użytkownika podczas używania 
wyrobu w ramach jego przewidzianego 
zastosowania.

Wyroby zawierające nanomateriał lub 
składające się z nanomateriału, który ma 
zostać celowo wprowadzony do ludzkiego 
organizmu, należą do klasy III.

Or. de
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Uzasadnienie

Wiele wyrobów medycznych zawiera nanomateriał, który nie stwarza zagrożenia dla 
pacjenta. Podczas klasyfikacji wyrobów medycznych zawierających nanomateriał należy więc 
uwzględnić zamierzone działanie nanomateriału.

Poprawka 850
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 6 – podpunkt 6.7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyroby zawierające nanomateriał lub 
składające się z niego należą do klasy III, 
o ile nanomateriał nie jest 
zakapsułkowany lub związany w taki 
sposób, że nie może zostać uwolniony do 
organizmu pacjenta ani użytkownika 
podczas używania wyrobu w ramach jego 
przewidzianego zastosowania.

Wszystkie wyroby zawierające 
nanomateriał, które w sposób zamierzony 
uwalniają go do organizmu pacjenta,
należą do klasy III. 

Or. de

Poprawka 851
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 6 – podpunkt 6.7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyroby zawierające nanomateriał lub 
składające się z niego należą do klasy III, o 
ile nanomateriał nie jest zakapsułkowany 
lub związany w taki sposób, że nie może 
zostać uwolniony do organizmu pacjenta 
ani użytkownika podczas używania 
wyrobu w ramach jego przewidzianego 
zastosowania.

Wyroby zawierające nanomateriał, który 
ma zostać celowo wprowadzony do 
ludzkiego organizmu, lub składające się z 
niego należą do klasy III.

Or. en
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Poprawka 852
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 6 – podpunkt 6.7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyroby zawierające nanomateriał lub 
składające się z niego należą do klasy III, o 
ile nanomateriał nie jest zakapsułkowany 
lub związany w taki sposób, że nie może 
zostać uwolniony do organizmu pacjenta 
ani użytkownika podczas używania 
wyrobu w ramach jego przewidzianego 
zastosowania.

Wyroby zawierające nanomateriał, który 
ma zostać celowo wprowadzony do 
ludzkiego organizmu, lub składające się z 
niego należą do klasy III.

Or. en

Uzasadnienie

A rule classifying all medical devices containing unbound nanomaterials as highest risk, class 
III medical devices is scientifically unjustified and would create critical problems for 
healthcare. Class III classification should apply only to devices for which release of 
nanomaterials is intended. The definition of nanomaterials as contained in Recommendation 
2011/696/EU and reflected in the Regulation (Article 2, paragraph 1, point (15)) would result 
in most particulate solids being seen as nanomaterials. This would include foodstuffs such as 
flour, salt, spices, carbon black in car tyer or printer’s ink, fillers and pigments in cosmetics, 
toys, paint, varnish etc. The definition does not distinguish between true nanomaterials 
(containing a high amount or all particles in the nanorange) and other particulate solids that 
can be safely used. The highest risk classification should be reserved for medical devices 
containing unbound nanomaterials. Since the term ‘unbound’ is not defined in the rule, it 
could be interpreted as referring to every release of a nanoparticle from a medical device. 
This is not helpful as from a scientific standpoint the complete absence of release cannot be 
demonstrated. In conjunction with the definition of nanomaterial, the application Rule 19 as 
proposed would result in many medical devices that are classified today as lowest risk, class I 
or medium risk, class IIa or class IIb to be classified as class III medical devices. This would 
include for instance surgical stockings, bandaging materials, catheters, tubes for 
administration of nutrition or gases, medical gloves and many other devices.

Poprawka 853
Holger Krahmer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 6 – podpunkt 6.8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.8. Zasada 20 skreślony
Wyroby przeznaczone do wykorzystania 
do aferezy, takie jak urządzenia, zestawy, 
łączniki i roztwory do aferezy, należą do 
klasy III.

Or. en

Uzasadnienie

Wyroby medyczne wykorzystywane w procesie aferezy różnią się znacznie i jako takie nie 
mogą być klasyfikowane na zasadzie uniwersalności jako klasa III. Ponadto środki 
monitorowania, bezpieczeństwa, zgłaszania niepożądanego zdarzenia przewidziane dla klasy 
III wyrobów medycznych są już objęte unijną dyrektywą dotyczącą jakości i bezpieczeństwa 
krwi oraz unijnym prawodawstwem farmaceutycznym dla tych wyrobów obok ustawodawstwa 
i środków krajowych.

Poprawka 854
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 6 – podpunkt 6.8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyroby przeznaczone do wykorzystania 
do aferezy, takie jak urządzenia, zestawy, 
łączniki i roztwory do aferezy, należą do 
klasy III.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wyroby przeznaczone do aferezy różnią się pod względem formy i zastosowania. W związku z 
tym automatyczna klasyfikacja wszystkich tych produktów do klasy III wydaje się być 
niewłaściwa.
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Poprawka 855
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 6 – podpunkt 6.8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyroby przeznaczone do wykorzystania 
do aferezy, takie jak urządzenia, zestawy, 
łączniki i roztwory do aferezy, należą do 
klasy III.

skreślony

Or. en

Poprawka 856
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 6 – podpunkt 6.8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyroby przeznaczone do wykorzystania 
do aferezy, takie jak urządzenia, zestawy, 
łączniki i roztwory do aferezy, należą do 
klasy III.

Wyroby przeznaczone do wykorzystania 
do aferezy, takie jak urządzenia, zestawy, 
łączniki i roztwory do aferezy, należą do 
klasy IIB.

Or. en

Poprawka 857
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 6 – podpunkt 6.9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.9. Zasada 21 skreślony
Wyroby składające się z substancji lub 
połączenia substancji przeznaczonych do 
spożycia, wdychania lub podania 
doodbytniczo lub dopochwowo oraz które 
są wchłaniane lub rozpraszane w ludzkim 



AM\936128PL.doc 153/185 PE510.767v01-00

PL

organizmie zalicza się do klasy III.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada 21 klasyfikuje wyroby w klasie najwyższego ryzyka jedynie na podstawie procedury 
administracyjnej. Nie oddaje to ryzyka związanego z większością tych produktów. Ponadto 
klasyfikowanie produktów o niskim ryzyku w klasie III byłoby działaniem przeciwko 
bezpieczeństwu publicznemu. Odwraca to należytą uwagę od produktów naprawdę wysokiego 
ryzyka oraz przedłużyłoby proces certyfikacji, więc wyroby terapeutyczne nie byłyby na czas 
dostępne na rynku.

Poprawka 858
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część III – punkt 6 – podpunkt 6.9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyroby składające się z substancji lub 
połączenia substancji przeznaczonych do 
spożycia, wdychania lub podania 
doodbytniczo lub dopochwowo oraz które 
są wchłaniane lub rozpraszane w ludzkim 
organizmie zalicza się do klasy III.

Wyroby składające się z substancji lub 
połączenia substancji pierwotnie
przeznaczonych do spożycia, wdychania 
lub podania doodbytniczo lub 
dopochwowo oraz które są wchłaniane 
oraz rozpraszane w ludzkim organizmie, 
aby osiągnąć swój zamierzony skutek
zalicza się do klasy III.

Or. en

Poprawka 859
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 3 – podpunkt 3.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2. Przy stosowaniu systemu zarządzania 
jakością należy dopilnować, aby wyroby 
były zgodne z przepisami niniejszego 
rozporządzenia, które mają do nich 

3.2. Przy stosowaniu systemu zarządzania 
jakością należy dopilnować, aby wyroby 
były zgodne z przepisami niniejszego 
rozporządzenia, które mają do nich 
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zastosowanie na każdym etapie, od 
projektowania po końcową kontrolę. 
Wszystkie elementy, wymogi i przepisy 
przyjęte przez producenta dla jego systemu 
zarządzania jakością należy dokumentować 
w sposób systematyczny i uporządkowany 
w postaci spisanych zasad oraz procedur, 
takich jak programy jakości, plany jakości, 
podręczniki i zapisy dotyczące jakości.

zastosowanie na każdym etapie, od 
projektowania po końcową kontrolę i 
dostarczenie. Wszystkie elementy, wymogi 
i przepisy przyjęte przez producenta dla 
jego systemu zarządzania jakością należy 
dokumentować w sposób systematyczny i 
uporządkowany w postaci spisanych zasad 
oraz procedur, takich jak programy jakości, 
plany jakości, podręczniki i zapisy 
dotyczące jakości.

Or. en

Uzasadnienie

System zapewniania jakości powinien pokrywać nie tylko cały proces, aż po ostateczną 
kontrolę. Powinien także obejmować wszystkie aspekty odpowiednie dla zgodności z 
wymogami prawa i wymaganiami dotyczącymi jakości (np. stosowny transport i 
przechowywanie).

Poprawka 860
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 3 – podpunkt 3.2 – akapit pierwszy – litera d – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– procedur identyfikacji produktu 
począwszy od rysunków, specyfikacji lub 
innych odnośnych dokumentów 
sporządzanych i aktualizowanych na 
bieżąco na każdym etapie produkcji;

– procedur identyfikacji i 
identyfikowalności produktu począwszy od 
rysunków, specyfikacji lub innych 
odnośnych dokumentów sporządzanych i 
aktualizowanych na bieżąco na każdym 
etapie produkcji;

Or. en

Poprawka 861
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Jednostka notyfikowana przeprowadza 
audyt systemu zarządzania jakością w celu 
ustalenia, czy spełnia on wymogi określone 
w sekcji 3.2. Poza należycie 
uzasadnionymi przypadkami jednostka 
przyjmuje przy tym założenie, że systemy 
zarządzania jakością, które spełniają 
odpowiednie normy zharmonizowane lub 
odpowiadają wspólnym specyfikacjom 
technicznym, są zgodne z wymogami 
zawartymi w tych normach lub wspólnych 
specyfikacjach technicznych.

a) Jednostka notyfikowana przeprowadza 
audyt systemu zarządzania jakością w celu 
ustalenia, czy spełnia on wymogi określone 
w sekcji 3.2. Jednostka przyjmuje przy tym 
założenie, że systemy zarządzania jakością, 
które spełniają odpowiednie normy 
zharmonizowane są zgodne z wymogami, 
o których mowa w sekcji 3.2.

Or. en

Uzasadnienie

Zharmonizowane standardy zapewniają domniemanie zgodności z podstawowymi 
wymaganiami przedstawionymi w dyrektywach w sprawie wyrobów medycznych. W sytuacji 
gdy uznano, że zharmonizowany standard nie zapewnia wystarczającej jakości systemu 
zarządzania jakością, nie należy uzupełniać standardów wspólnymi specyfikacjami 
technicznymi, które obowiązywałyby tylko na terenie Unii. Należy zmienić standard. Ponadto 
nie jest jasne, na podstawie czego jednostka notyfikująca może uznać konkretny 
zharmonizowany standard za niespełniający wymagań z sekcji 3.2.

Poprawka 862
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 3 – podpunkt 3.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.4. Producent informuje jednostkę 
notyfikowaną, która zatwierdziła system 
zarządzania jakością, o wszelkich planach 
odnoszących się do istotnych zmian 
systemu lub objętych nim produktów. 
Jednostka notyfikowana ocenia 
proponowane zmiany i stwierdza, czy po 
tych zmianach system zarządzania 
jakością nadal spełnia wymogi określone 
w sekcji 3.2. O swojej decyzji, która musi 

3.4. Producent we współpracy z jednostką 
notyfikowaną określa, jakie zmiany należy 
uznać za istotne i w związku z tym 
powiadamiać o nich jednostkę 
notyfikowaną. Jednostka notyfikowana za 
pomocą audytów sprawdza, czy 
proponowane przez producenta opisy
istotnych zmian są wystarczające i czy
producent postępuje zgodnie z tymi 
ustaleniami. Zatwierdzenie istotnych 
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zawierać wnioski z audytu oraz 
uzasadnioną ocenę, powiadamia 
producenta. Zatwierdzenie istotnych 
zmian systemu zarządzania jakością lub 
objętych nim produktów ma postać 
suplementu do certyfikatu całkowitego 
zapewnienia jakości UE.

zmian systemu zarządzania jakością lub 
objętych nim produktów ma postać 
suplementu do certyfikatu całkowitego 
zapewnienia jakości UE.

Or. da

Poprawka 863
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 4 – podpunkt 4.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.1. Celem nadzoru jest dopilnowanie, by 
producent należycie wypełniał obowiązki 
nałożone w ramach zatwierdzonego 
systemu zarządzania jakością.

4.1. Celem nadzoru jest dopilnowanie, by 
producent należycie wypełniał wszystkie
obowiązki nałożone w ramach 
zatwierdzonego systemu zarządzania 
jakością.

Or. en

Poprawka 864
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 4 – podpunkt 4.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.3. Jednostka notyfikowana okresowo, co 
najmniej raz w roku, przeprowadza 
odpowiednie audyty i oceny w celu 
dopilnowania, by producent stosował 
zatwierdzony system zarządzania jakością i 
plan nadzoru po wprowadzeniu do obrotu, 
oraz przekazuje producentowi 
sprawozdanie z oceny. Ocena obejmuje 
kontrole w zakładzie producenta, a także, 
w stosownych przypadkach, w zakładach 
dostawców lub podwykonawców 
producenta. Podczas takich kontroli 

4.3. Jednostka notyfikowana okresowo, co 
najmniej raz w roku, przeprowadza 
odpowiednie audyty i oceny w celu 
dopilnowania, by producent stosował 
zatwierdzony system zarządzania jakością i 
plan nadzoru po wprowadzeniu do obrotu, 
oraz przekazuje producentowi 
sprawozdanie z oceny. Ocena obejmuje 
kontrole w zakładzie producenta, a także, 
w stosownych przypadkach, w zakładach 
dostawców lub podwykonawców 
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jednostka notyfikowana, w razie potrzeby, 
przeprowadza badania w celu wykazania 
poprawności funkcjonowania systemu 
zarządzania jakością lub żąda ich 
przeprowadzenia. Jednostka notyfikowana 
przekazuje producentowi sprawozdanie z 
kontroli i sprawozdanie z badania, jeśli 
było przeprowadzone.

producenta.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek przeprowadzenia lub zamówienia badań w celu sprawdzenia działania systemu 
zapewniania jakości, zgodnie z ppkt 4.3, jest częścią kontroli, a nie regularnych przeglądów. 
W przewodniku „ISO/IEC Przewodnik 67 – ocena zgodności; Podstawy certyfikacji 
produktów” w tabeli 1 system 5 wymienione jest kilkanaście przykładów nadzoru nad 
rynkiem. Różne opcje działań nadzorczych powinny być osobno zdefiniowane w różnych 
podpunktach załącznika VIII pkt 4 i nie należy ich mieszać w jednym podpunkcie. 

Poprawka 865
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 4 – podpunkt 4.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.3. Jednostka notyfikowana okresowo, co 
najmniej raz w roku, przeprowadza 
odpowiednie audyty i oceny w celu 
dopilnowania, by producent stosował 
zatwierdzony system zarządzania jakością
i plan nadzoru po wprowadzeniu do obrotu, 
oraz przekazuje producentowi 
sprawozdanie z oceny. Ocena obejmuje 
kontrole w zakładzie producenta, a także, 
w stosownych przypadkach, w zakładach 
dostawców lub podwykonawców 
producenta. Podczas takich kontroli 
jednostka notyfikowana, w razie potrzeby, 
przeprowadza badania w celu wykazania 
poprawności funkcjonowania systemu 
zarządzania jakością lub żąda ich 
przeprowadzenia. Jednostka notyfikowana 
przekazuje producentowi sprawozdanie z 

4.3. Jednostka notyfikowana raz w roku 
przeprowadza odpowiednie audyty i oceny 
w celu dopilnowania, by producent 
stosował zatwierdzony system 
zapewniania jakości i plan nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu, oraz przekazuje 
producentowi sprawozdanie z oceny. 
Ocena obejmuje kontrole w zakładzie 
producenta, a także, w stosownych 
przypadkach, w zakładach dostawców lub 
podwykonawców producenta. Podczas 
takich kontroli jednostka notyfikowana, w 
razie potrzeby, przeprowadza badania w 
celu wykazania poprawności 
funkcjonowania systemu zarządzania 
jakością lub żąda ich przeprowadzenia. 
Jednostka notyfikowana przekazuje 
producentowi sprawozdanie z kontroli i 
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kontroli i sprawozdanie z badania, jeśli 
było przeprowadzone.

sprawozdanie z badania, jeśli było 
przeprowadzone.

Or. en

Uzasadnienie

Uściślenie, że audyty muszą się odbywać „co najmniej raz w roku” w znaczny sposób 
ogranicza elastyczność producentów i jednostek notyfikowanych. Przeprowadzanie audytów 
„raz w roku” (zgodnie z ISO/IEC 17021) zostawia więcej swobody w spełnianiu tego wymogu 
prawnego.

Poprawka 866
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 4 – podpunkt 4.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.4. Jednostka notyfikowana przeprowadza 
losowo niezapowiedziane kontrole w 
zakładzie producenta oraz, w stosownych 
przypadkach, w zakładach dostawców lub 
podwykonawców producenta, które mogą 
być połączone z okresową oceną nadzoru, 
o której mowa w sekcji 4.3, lub mogą być 
przeprowadzone niezależnie od oceny 
nadzoru. Jednostka notyfikowana 
opracowuje plan niezapowiedzianych 
kontroli, którego nie wolno ujawniać 
producentowi.

4.4. Przynajmniej raz na pięć lat u 
każdego producenta i w odniesieniu do 
każdej grupy rodzajowej wyrobów 
jednostka notyfikowana przeprowadza 
losowo niezapowiedziane kontrole w
odpowiednich zakładach produkcyjnych
oraz, w stosownych przypadkach, w 
zakładach dostawców lub 
podwykonawców producenta. Jednostka 
notyfikowana opracowuje plan 
niezapowiedzianych kontroli, którego nie 
wolno ujawniać producentowi.

Podczas takich niezapowiedzianych 
kontroli jednostka notyfikowana 
przeprowadza badania w celu wykazania 
poprawności funkcjonowania systemu 
zapewniania jakości lub żąda ich 
przeprowadzenia. Jednostka notyfikowana 
przekazuje producentowi sprawozdanie z 
kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Liczba niezapowiedzianych inspekcji musi być jasno ustalona w celu wzmocnienia 
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niezbędnych kontroli i zapewnienia tego, że niezapowiedziane inspekcje odbywają się na 
takim samym poziomie i z taką samą częstotliwością 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 867
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 4 – podpunkt 4.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.4. Jednostka notyfikowana przeprowadza 
losowo niezapowiedziane kontrole w 
zakładzie producenta oraz, w stosownych 
przypadkach, w zakładach dostawców lub 
podwykonawców producenta, które mogą 
być połączone z okresową oceną nadzoru, 
o której mowa w sekcji 4.3, lub mogą być 
przeprowadzone niezależnie od oceny 
nadzoru. Jednostka notyfikowana 
opracowuje plan niezapowiedzianych 
kontroli, którego nie wolno ujawniać 
producentowi.

4.4. Przynajmniej raz na pięć lat u 
każdego producenta i w odniesieniu do 
każdej grupy rodzajowej wyrobów 
jednostka notyfikowana przeprowadza 
losowo niezapowiedziane kontrole w
odpowiednich zakładach produkcyjnych
oraz, w stosownych przypadkach, w 
zakładach dostawców lub 
podwykonawców producenta. Jednostka 
notyfikowana opracowuje plan 
niezapowiedzianych kontroli, którego nie 
wolno ujawniać producentowi. Podczas 
takich niezapowiedzianych kontroli 
jednostka notyfikowana przeprowadza 
badania w celu wykazania poprawności 
funkcjonowania systemu zarządzania 
jakością lub żąda ich przeprowadzenia. 
Jednostka notyfikowana przekazuje 
producentowi sprawozdanie z kontroli i 
sprawozdanie z badania.

Or. en

Poprawka 868
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 4 – podpunkt 4.4 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.4. Jednostka notyfikowana przeprowadza 
losowo niezapowiedziane kontrole w 
zakładzie producenta oraz, w stosownych 
przypadkach, w zakładach dostawców lub 
podwykonawców producenta, które mogą 
być połączone z okresową oceną nadzoru, 
o której mowa w sekcji 4.3, lub mogą być 
przeprowadzone niezależnie od oceny 
nadzoru. Jednostka notyfikowana 
opracowuje plan niezapowiedzianych 
kontroli, którego nie wolno ujawniać 
producentowi.

4.4. Przynajmniej raz na pięć lat u 
każdego producenta i w odniesieniu do 
każdej grupy rodzajowej wyrobów 
jednostka notyfikowana przeprowadza 
losowo niezapowiedziane kontrole w 
odpowiednich zakładach produkcyjnych 
oraz, w stosownych przypadkach, w 
zakładach dostawców lub 
podwykonawców producenta. Jednostka 
notyfikowana opracowuje plan 
niezapowiedzianych kontroli, którego nie 
wolno ujawniać producentowi.

Podczas takich niezapowiedzianych 
kontroli jednostka notyfikowana
przeprowadza badania w celu wykazania 
poprawności funkcjonowania systemu 
zarządzania jakością lub żąda ich 
przeprowadzenia. Jednostka notyfikowana 
przekazuje producentowi sprawozdanie z 
kontroli i sprawozdanie z badania.

Or. de

Uzasadnienie

Należy jasno określić liczbę niezapowiedzianych inspekcji. Niezapowiedziane inspekcje 
powinny odbywać się przynajmniej jeden raz w ciągu trwania cyklu certyfikacyjnego osobno 
u każdego producenta i osobno dla każdej grupy wyrobów generycznych. W rozporządzeniu 
należy ująć zakres niezapowiedzianych inspekcji i obowiązujące przy nich procedury. Należy 
usunąć sformułowania „w razie potrzeby” oraz „sprawozdanie z badania, jeśli było 
przeprowadzone”, ponieważ badania przeprowadza się za każdym razem. Rozróżnienie 
między „sprawozdaniem z badań” a „sprawozdaniem z kontroli” nie jest niezbędne, 
ponieważ „sprawozdanie z badań” jest częścią „sprawozdania z kontroli”.

Poprawka 869
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 4 – podpunkt 4.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.4. Jednostka notyfikowana przeprowadza 4.4. Jednostka notyfikowana przeprowadza 
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losowo niezapowiedziane kontrole w 
zakładzie producenta oraz, w stosownych 
przypadkach, w zakładach dostawców 
i/lub podwykonawców producenta, które 
mogą być połączone z okresową oceną
nadzoru, o której mowa w sekcji 4.3, lub 
mogą być przeprowadzone niezależnie od 
oceny nadzoru. Jednostka notyfikowana 
opracowuje plan niezapowiedzianych 
kontroli, którego nie wolno ujawniać 
producentowi.

losowo niezapowiedziane kontrole w 
zakładzie producenta oraz w zakładach 
jego dostawców i/lub podwykonawców 
oraz okresową ocenę nadzoru, o której 
mowa w sekcji 4.3. Jednostka 
notyfikowana opracowuje plan 
niezapowiedzianych kontroli, którego nie 
wolno ujawniać producentowi. Jednostka 
notyfikowana przeprowadza takie 
niezapowiedziane kontrole przynajmniej 
raz na trzy lata.

Or. en

Poprawka 870
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 4 – podpunkt 4.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.4. Jednostka notyfikowana przeprowadza 
losowo niezapowiedziane kontrole w 
zakładzie producenta oraz, w stosownych 
przypadkach, w zakładach dostawców lub 
podwykonawców producenta, które mogą 
być połączone z okresową oceną nadzoru, 
o której mowa w sekcji 4.3, lub mogą być 
przeprowadzone niezależnie od oceny 
nadzoru. Jednostka notyfikowana 
opracowuje plan niezapowiedzianych 
kontroli, którego nie wolno ujawniać 
producentowi.

4.4. Jednostka notyfikowana przeprowadza 
losowo niezapowiedziane kontrole w 
zakładzie producenta oraz, w stosownych 
przypadkach, w zakładach dostawców lub 
podwykonawców producenta, które mogą 
być połączone z okresową oceną nadzoru, 
o której mowa w sekcji 4.3, lub mogą być 
przeprowadzone niezależnie od oceny 
nadzoru. Jednostka notyfikowana 
opracowuje plan niezapowiedzianych 
kontroli, którego nie wolno ujawniać 
producentowi. Jednostka notyfikowana 
przeprowadza takie kontrole przynajmniej 
raz na trzy lata.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku nie określono minimalnej częstotliwości przeprowadzania niezapowiedzianych 
kontroli. Dla każdego producenta oraz grupy produktów kontrole takie należy przeprowadzać 
przynajmniej raz na trzy lata, w zależności od cyklu certyfikacji.
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Poprawka 871
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 4 – podpunkt 4.4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamiast pobierania próbek z produkcji
lub dodatkowo niezależnie od ich pobrania 
jednostka notyfikowana pobiera próbki 
wyrobów z rynku, aby sprawdzić, czy 
produkowany wyrób jest zgodny z 
dokumentacją techniczną lub 
dokumentacją projektu. Przed pobraniem 
próbki jednostka notyfikowana określa 
obowiązujące kryteria doboru próbki oraz 
procedurę badania.

Dodatkowo niezależnie od pobrania 
próbek z produkcji jednostka 
notyfikowana w miarę możliwości pobiera
próbki wyrobów z rynku lub zleca 
pobranie próbek wyrobu obecnego na 
rynku zewnętrznemu organowi nadzoru 
rynku. Kontrola, czy produkowany wyrób 
jest zgodny z dokumentacją techniczną lub 
dokumentacją projektu musi zostać 
przeprowadzona przynajmniej raz na pięć 
lat w odniesieniu do każdego producenta 
oraz każdej grupy wyrobów. Przed 
pobraniem próbki jednostka notyfikowana 
określa obowiązujące kryteria doboru 
próbki oraz procedurę badania. Koszty 
związane z pobraniem i kontrolą próbek 
ponosi producent.

Or. de

Uzasadnienie

Często nie jest możliwe pobranie próbek z rynku, ponieważ jednostki notyfikowane nie 
posiadają wystarczającej władzy. W takich sytuacjach pobieranie próbek należy 
przeprowadzić przy pomocy władz odpowiedzialnych za nadzór nad rynkiem. Wszystkie 
jednostki notyfikowane mają obowiązek sprawdzania przynajmniej raz podczas trwania 
każdego cyklu w celu zapewniania odpowiedniej liczby próbek.

Poprawka 872
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 4 – podpunkt 4.4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jednostka notyfikowana dostarcza 
producentowi sprawozdanie z kontroli, 

Jednostka notyfikowana dostarcza 
producentowi sprawozdanie z kontroli, 
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które zawiera, w stosownych przypadkach, 
wynik kontroli próbki.

które zawiera, w stosownych przypadkach, 
wynik kontroli próbki. Sprawozdanie to 
podawane jest do wiadomości publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzeba wprowadzenia niezapowiedzianych inspekcji jest jedną z głównych lekcji jakie 
wyciągnęliśmy ze skandalu PIP. Sprawozdania z kontroli powinny być upubliczniane ze 
względu na potrzebę przejrzystości.

Poprawka 873
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 4 – podpunkt 4.5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyrobów sklasyfikowanych 
jako wyroby klasy III ocena nadzoru 
obejmuje również sprawdzenie 
zatwierdzonych części lub materiałów, 
które są niezbędne dla integralności 
wyrobu, w tym, w stosownych 
przypadkach, spójności pomiędzy ilością 
wyprodukowanych lub zakupionych części 
lub materiałów a ilością produktów 
gotowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Często niemożliwe jest sprawdzenie spójności ilości produkowanych lub sprzedawanych 
surowych materiałów lub istotnych składników zatwierdzonych dla danego typu i liczby 
ostatecznych produktów. Zadania i kompetencje jednostek notyfikowanych obejmują badania 
techniczne, a nie analizy biznesowe. Z powodu rachunkowości finansowej sprawdzanie 
spójności należy, ogólnie rzecz biorąc, do kompetencji producenta. 

Poprawka 874
Holger Krahmer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 4 – podpunkt 4.6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.6. Jednostka notyfikowana dopilnowuje, 
by skład zespołu oceniającego 
gwarantował doświadczenie w zakresie 
danej technologii, stały obiektywizm i 
neutralność; obejmuje to rotację członków 
zespołu oceniającego w stosownych 
odstępach czasu. Co do zasady audytor 
wiodący nie prowadzi audytu ani nie 
uczestniczy w audycie dotyczącym tego 
samego producenta dłużej niż przez trzy 
kolejne lata.

4.6. Jednostka notyfikowana dopilnowuje, 
by skład zespołu oceniającego 
gwarantował doświadczenie w danej 
technologii, stały obiektywizm i 
neutralność; audytor wiodący nie prowadzi 
audytu ani nie uczestniczy w audycie 
dotyczącym tego samego producenta 
dłużej niż przez pięć kolejnych lat.

Or. en

Uzasadnienie

W kwestii niezbędnej wiedzy fachowej i doświadczenia w dziedzinie wyrobów medycznych, 
które mają zostać ocenione, należy się upewniać podczas całego cyklu certyfikacji. Audytor 
wiodący uzyskuje upoważnienie do przeprowadzania audytu i brania udziału w audycie przez 
okres do pięciu lat bez przerwy, zgodnie z regularnym pięcioletnim cyklem certyfikacyjnym 
dla wyrobów medycznych. Pozostali członkowie zespołu oceniającego nie wymieniają się ze 
względu na ich obowiązki podległe audytorowi wiodącemu.

Poprawka 875
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 5 – podpunkt 5.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.3a. Dla wyrobów klasy III część 
kliniczna dokumentacji jest oceniana 
przez odpowiedniego eksperta klinicznego 
z listy ekspertów przygotowanej przez 
MDCG, zgodnie z art. 80 lit. g). 

Or. en
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Poprawka 876
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel przez okres co najmniej 
pięciu lat, a w przypadku wyrobów do 
implantacji co najmniej 15 lat od 
wprowadzenia do obrotu ostatniego
wyrobu przechowuje do dyspozycji 
właściwych organów:

8. Producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel, przez okres co najmniej 
równy okresowi życia wyrobu 
określonemu przez producenta, jednak nie 
krócej niż przez dziesięć lat od daty 
zwolnienia wyrobu przez producenta,
przechowuje do dyspozycji właściwych 
organów:

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustalić okres przetrzymywania dokumentów, aby wypełnić i zharmonizować standardy 
międzynarodowe (por. np. ISO 13485).

Poprawka 877
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IX – punkt 7 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel przez okres co najmniej 
pięciu lat, a w przypadku wyrobów do 
implantacji co najmniej 15 lat od 
wprowadzenia do obrotu ostatniego
wyrobu przechowuje do dyspozycji 
właściwych organów:

Producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel, przez okres co najmniej 
równy okresowi życia wyrobu 
określonemu przez producenta, jednak nie 
krócej niż przez dziesięć lat od daty 
zwolnienia produktu przez producenta,
przechowuje do dyspozycji właściwych 
organów:

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustalić okres przetrzymywania dokumentów, aby wypełnić i zharmonizować standardy 
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międzynarodowe (por. np. ISO 13485).

Poprawka 878
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W przypadku wyrobów sklasyfikowanych 
jako wyroby klasy III nadzór obejmuje 
również sprawdzenie spójności pomiędzy 
ilością wyprodukowanych lub 
zakupionych surowców lub kluczowych 
komponentów zatwierdzonych dla danego 
typu a ilością produktów gotowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Często niemożliwe jest sprawdzenie spójności ilości produkowanych lub sprzedawanych 
surowych materiałów lub istotnych składników zatwierdzonych dla danego typu i liczby 
ostatecznych produktów. Zadania i kompetencje jednostek notyfikowanych obejmują badania 
techniczne, a nie analizy biznesowe. Z powodu rachunkowości finansowej sprawdzanie 
spójności należy, ogólnie rzecz biorąc, do kompetencji producenta.

Poprawka 879
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 6 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel przez okres co najmniej 
pięciu lat, a w przypadku wyrobów do 
implantacji co najmniej 15 lat od 
wprowadzenia do obrotu ostatniego
wyrobu przechowuje do dyspozycji 
właściwych organów: 

Producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel, przez okres co najmniej 
równy okresowi życia wyrobu 
określonemu przez producenta, jednak nie 
krócej niż przez dziesięć lat od daty 
zwolnienia produktu przez producenta,
przechowuje do dyspozycji właściwych 
organów:
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Or. en

Uzasadnienie

Należy ustalić okres przetrzymywania dokumentów, aby wypełnić i zharmonizować standardy 
międzynarodowe (por. np. ISO 13485).

Poprawka 880
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 7 – podpunkt 7.5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7.5. W drodze odstępstwa od sekcji 6 
producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel przez okres co najmniej 
pięciu lat od wprowadzenia do obrotu 
ostatniego wyrobu przechowuje do 
dyspozycji właściwych organów: 

7.5. W drodze odstępstwa od sekcji 6 
producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel, przez okres co najmniej 
równy okresowi życia wyrobu medycznego 
określonemu przez producenta, jednak nie 
krócej niż przez dziesięć lat od daty 
zwolnienia produktu przez producenta,
przechowuje do dyspozycji właściwych 
organów:

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustalić okres przetrzymywania dokumentów, aby wypełnić i zharmonizować standardy 
międzynarodowe (por. np. ISO 13485).

Poprawka 881
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – tytuł trzeci – część B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Część B: Weryfikacja produktu Część B: Weryfikacja produktu UE

Or. en
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Poprawka 882
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – część B – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jednostka notyfikowana przeprowadza 
odpowiednie badania i testy w celu 
weryfikacji zgodności wyrobu z 
wymogami niniejszego rozporządzenia 
poprzez badanie i testowanie każdego 
produktu zgodnie z przepisami sekcji 5.

4. Jednostka notyfikowana musi 
przeprowadzić właściwe badania i testy w 
celu oceny zgodności produktu z 
wymogami niniejszej dyrektywy, bądź 
poprzez badanie i testowanie każdego 
produktu, jak określono w sekcji 5, bądź 
też poprzez weryfikację i testowanie 
produktów na podstawie statystycznej, jak 
określono w sekcji 6.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją nr 768/2008/WE moduł F nr 5, należy dodać opcję przeprowadzenia 
weryfikacji statystycznej, ponieważ w szczególności produkty nie mogą być oceniane przy 
pomocy środków weryfikacji produktów bez procesu weryfikacji statystycznej.

Poprawka 883
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – część B – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Statystyczna weryfikacja zgodności

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją nr 768/2008/WE moduł F nr 5, należy dodać opcję przeprowadzenia 
weryfikacji statystycznej, ponieważ w szczególności produkty nie mogą być oceniane przy 
pomocy środków weryfikacji produktów bez procesu weryfikacji statystycznej.
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Poprawka 884
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – część B – punkt 5 a – podpunkt 5.1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.1. Producent przedstawia wytwarzane 
wyroby w postaci jednorodnych partii. 
Dokumentacja partii produkcji musi 
zawierać dowód homogeniczności 
przedstawionego wyrobu. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją nr 768/2008/WE moduł F nr 5, należy dodać opcję przeprowadzenia 
weryfikacji statystycznej, ponieważ w szczególności produkty nie mogą być oceniane przy 
pomocy środków weryfikacji produktów bez procesu weryfikacji statystycznej.

Poprawka 885
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – część B – punkt 5 a – podpunkt 5.2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.2. Z każdej partii jest pobierana losowo 
wybrana próbka. Każdy produkt 
stanowiący próbkę jest badany oddzielnie i 
należy przeprowadzić właściwe testy 
fizyczne lub laboratoryjne zdefiniowane w 
odpowiedniej normie lub normach 
określonych w art. 6, lub testy im 
równoważne, w celu sprawdzenia 
zgodności wyrobów z typem opisanym w 
certyfikacie badania typu UE i z mającymi 
do nich zastosowanie wymogami 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją nr 768/2008/WE moduł F nr 5, należy dodać opcję przeprowadzenia 
weryfikacji statystycznej, ponieważ w szczególności produkty nie mogą być oceniane przy 
pomocy środków weryfikacji produktów bez procesu weryfikacji statystycznej.

Poprawka 886
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – część B – punkt 5 a – podpunkt 5.3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.3. Statystyczna kontrola wyrobów opiera 
się na atrybutach i/lub zmiennych, 
zawierających schematy próbek o cechach 
operacyjnych, które zapewniają wysoki 
poziom bezpieczeństwa i działania zgodnie 
z aktualnym stanem wiedzy. Plan 
pobierania próbek zostanie ustalony w 
oparciu o zharmonizowane standardy lub 
równorzędne testy, zgodnie z art. 6, biorąc 
pod uwagę specyficzną naturę kategorii 
testowanego wyrobu. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją nr 768/2008/WE moduł F nr 5, należy dodać opcję przeprowadzenia 
weryfikacji statystycznej, ponieważ w szczególności produkty nie mogą być oceniane przy 
pomocy środków weryfikacji produktów bez procesu weryfikacji statystycznej.

Poprawka 887
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – część B – punkt 5 a – podpunkt 5.4 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.4. Jednostka notyfikowana umieszcza 
swój numer identyfikacyjny lub zleca jego 
umieszczenie na każdym zatwierdzonym 
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wyrobie i sporządza pisemny certyfikat 
weryfikacji produktu UE odnoszący się do 
przeprowadzonych testów.
Wszystkie wyroby w partii, z wyjątkiem 
tych wyrobów w próbce, które nie 
wykazały zgodności, mogą zostać 
wprowadzone do obrotu.
W przypadku odrzucenia partii, właściwa 
jednostka notyfikowana musi 
przedsięwziąć odpowiednie środki, aby 
zapobiec wprowadzeniu tej partii do 
obrotu.
W przypadku częstego odrzucania partii 
organ notyfikowany może zawiesić 
weryfikację statystyczną.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją nr 768/2008/WE moduł F nr 5, należy dodać opcję przeprowadzenia 
weryfikacji statystycznej, ponieważ w szczególności produkty nie mogą być oceniane przy 
pomocy środków weryfikacji produktów bez procesu weryfikacji statystycznej.

Poprawka 888
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – część B – punkt 7 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel przez okres co najmniej 
pięciu lat, a w przypadku wyrobów do 
implantacji co najmniej 15 lat od 
wprowadzenia do obrotu ostatniego
wyrobu przechowuje do dyspozycji 
właściwych organów: 

Producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel, przez okres co najmniej 
równy okresowi życia wyrobu 
określonemu przez producenta, jednak nie 
krócej niż przez dziesięć lat od daty 
zwolnienia produktu przez producenta,
przechowuje do dyspozycji właściwych 
organów:

Or. en
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Uzasadnienie

Należy ustalić okres przetrzymywania dokumentów, aby wypełnić i zharmonizować standardy 
międzynarodowe (por. np. ISO 13485).

Poprawka 889
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – część B – punkt 8 – podpunkt 8.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8.4. W drodze odstępstwa od sekcji 7
producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel przez okres co najmniej 
pięciu lat od wprowadzenia do obrotu 
ostatniego wyrobu przechowuje do 
dyspozycji właściwych organów: 

8.4. W drodze odstępstwa od sekcji 7 
producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel, przez okres co najmniej 
równy okresowi życia wyrobu medycznego 
określonemu przez producenta, jednak nie 
krócej niż przez dziesięć lat od daty 
zwolnienia produktu przez producenta,
przechowuje do dyspozycji właściwych 
organów:

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustalić okres przetrzymywania dokumentów, aby wypełnić i zharmonizować standardy 
międzynarodowe (por. np. ISO 13485).

Poprawka 890
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Potwierdzenia zgodności z wymogami 
dotyczącymi właściwości i działania 
określonymi w sekcji 1 załącznika I w 
normalnych warunkach używania wyrobu 
oraz oceny niepożądanych skutków 
ubocznych i akceptowalności stosunku 
korzyści do ryzyka, o którym mowa w 

2. Potwierdzenia zgodności z wymogami 
dotyczącymi właściwości i działania 
określonymi w sekcji 1 załącznika I w 
normalnych warunkach używania wyrobu 
oraz oceny niepożądanych skutków 
ubocznych i akceptowalności stosunku 
korzyści do ryzyka, o którym mowa w 
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sekcjach 1 i 5 załącznika I, dokonuje się na 
podstawie danych klinicznych.

sekcjach 1 i 5 załącznika I, dokonuje się na 
podstawie danych klinicznych.

W tym przypadku należy uwzględnić dane 
niezależnych instytutów naukowych lub 
organizacji medycznych oparte na 
własnym zbiorze danych klinicznych.

Or. de

Poprawka 891
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. udział niezależnych jednostek 
naukowych, takich jak instytucje 
akademickie lub stowarzyszenia 
medyczne, w zbieraniu i/lub analizie 
danych klinicznych;

Or. en

Poprawka 892
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku wyrobów do implantacji
oraz wyrobów sklasyfikowanych jako 
wyroby klasy III należy przeprowadzić 
badania kliniczne wyrobów, chyba że 
poleganie na istniejących danych 
klinicznych jest należycie uzasadnione. 
Wykazanie równoważności zgodnie z 
sekcją 4 zazwyczaj nie stanowi 
wystarczającego uzasadnienia w 
rozumieniu pierwszego zdania niniejszego 

5. W przypadku wyrobów do implantacji 
należy przeprowadzić badania kliniczne 
wyrobów, chyba że poleganie na 
istniejących danych klinicznych jest 
należycie uzasadnione. Wykazanie 
równoważności zgodnie z sekcją 4 
zazwyczaj nie stanowi wystarczającego 
uzasadnienia w rozumieniu pierwszego 
zdania niniejszego ustępu.



PE510.767v01-00 174/185 AM\936128PL.doc

PL

ustępu.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku produkowania wyrobów wykorzystujących tkanki lub komórki pochodzenia 
ludzkiego lub zwierzęcego, często możliwe jest korzystanie z doświadczenia klinicznego oraz 
sprawozdań dotyczących bezpieczeństwa i działania podobnych wyrobów lub wykorzystanie 
zgodności z uznanymi standardami, aby spełnić wymogi dotyczące dowodów klinicznych. 

Poprawka 893
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku wyrobów do implantacji 
oraz wyrobów sklasyfikowanych jako 
wyroby klasy III należy przeprowadzić 
badania kliniczne wyrobów, chyba że 
poleganie na istniejących danych 
klinicznych jest należycie uzasadnione. 
Wykazanie równoważności zgodnie z 
sekcją 4 zazwyczaj nie stanowi 
wystarczającego uzasadnienia w 
rozumieniu pierwszego zdania niniejszego 
ustępu.

5. W przypadku wyrobów do implantacji 
oraz wyrobów sklasyfikowanych jako 
wyroby klasy III należy przeprowadzić 
badania kliniczne wyrobów, chyba że 
poleganie na istniejących danych 
klinicznych jest należycie uzasadnione. W 
przypadku nowych produktów wykazanie
równoważności zgodnie z sekcją 4 nie 
stanowi wystarczającego uzasadnienia w 
rozumieniu pierwszego zdania niniejszego 
ustępu. Jednak w przypadku 
powtarzalności wyrobów, które są już 
dostępne na rynku i których dane 
kliniczne są dostępne, a których dane z 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu nie wskazują na 
zagrożenie bezpieczeństwa, wykazanie 
równoważności może stanowić 
wystarczające uzasadnienie. MDCG 
będzie przeprowadzać ocenę wykazania 
równoważności w przypadku wyrobów 
przedłożonych do oceny naukowej, o 
której mowa w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en
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Poprawka 894
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku wyrobów do implantacji 
oraz wyrobów sklasyfikowanych jako 
wyroby klasy III należy przeprowadzić 
badania kliniczne wyrobów, chyba że 
poleganie na istniejących danych 
klinicznych jest należycie uzasadnione. 
Wykazanie równoważności zgodnie z 
sekcją 4 zazwyczaj nie stanowi
wystarczającego uzasadnienia w 
rozumieniu pierwszego zdania niniejszego 
ustępu.

5. W przypadku wyrobów do implantacji 
oraz wyrobów sklasyfikowanych jako 
wyroby klasy III należy przeprowadzić 
badania kliniczne wyrobów, chyba że 
poleganie na istniejących danych 
klinicznych jest należycie uzasadnione. W 
przypadku nowych wyrobów wykazanie 
równoważności zgodnie z sekcją 4 nie 
stanowi wystarczającego uzasadnienia w 
rozumieniu pierwszego zdania niniejszego 
ustępu.

Or. de

Poprawka 895
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Wszystkie dane kliniczne zebrane 
przez producenta w ramach planu 
klinicznych działań następczych należy 
udostępnić pracownikom służby zdrowia.

Or. en

Poprawka 896
Holger Krahmer

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

3. Producent analizuje ustalenia 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu i dokumentuje 
wyniki w sprawozdaniu z oceny PMCF, 
które stanowi część dokumentacji 
technicznej.

3. Producent analizuje ustalenia 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu i dokumentuje 
wyniki w sprawozdaniu z oceny PMCF, 
które stanowi część dokumentacji 
technicznej.

Odnośnie do wyrobów do implantacji, 
sprawozdanie producenta z oceny planu 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu zostaje poddane 
przeglądowi przez niezależny organ 
naukowy, taki jak instytucja akademicka 
lub stowarzyszenie medyczne. W celu 
dokonania takiego przeglądu producent 
przekazuje niezależnemu organowi 
naukowemu właściwe dane. Zarówno 
sprawozdanie producenta z oceny planu 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu, jak i jego 
przegląd dokonany przez niezależny organ 
naukowy stanowią część dokumentacji 
technicznej dotyczącej wyrobów 
medycznych klasy III.

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo innych wyrobów medycznych klasy III, takich jak wyroby zawierające 
kapsułki żelatynowe, jest zapewniane i oceniane w badaniach klinicznych wyrobu przed 
oznakowaniem CE.

Poprawka 897
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIV – część I – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badanie kliniczne wyrobu na każdym 
etapie – od pierwszych rozważań co do 
potrzeby i uzasadnienia badań aż do 

Badanie kliniczne wyrobu na każdym 
etapie – od pierwszych rozważań co do 
potrzeby i uzasadnienia badań aż do 
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publikacji ich rezultatów – należy 
przeprowadzać zgodnie z uznanymi 
zasadami etycznymi, na przykład zasadami 
Deklaracji Helsińskiej Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy w sprawie 
etycznych zasad prowadzenia badań 
medycznych z udziałem ludzi, przyjętej 
przez 18. Zgromadzenie Ogólne 
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w 
Helsinkach, w Finlandii, w 1964 r., 
ostatnio zmienionej w 2008 r. przez 59. 
Zgromadzenie Ogólne Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy w Seulu, w Korei.

publikacji ich rezultatów – należy 
przeprowadzać zgodnie z uznanymi 
zasadami etycznymi, na przykład zasadami 
Deklaracji Helsińskiej Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy w sprawie 
etycznych zasad prowadzenia badań 
medycznych z udziałem ludzi, przyjętej 
przez 18. Zgromadzenie Ogólne 
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w 
Helsinkach, w Finlandii, w 1964 r. i 
wszelkimi późniejszymi zmianami.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest zapewnienie tego, aby w badaniach klinicznych wyrobu zawsze uwzględniano 
najnowsze poprawki do deklaracji helsińskiej.

Poprawka 898
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIV – część I – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badanie skuteczności klinicznej wyrobu na 
każdym etapie – od pierwszych rozważań 
co do potrzeby i uzasadnienia badań aż do 
publikacji ich rezultatów – należy 
przeprowadzać zgodnie z uznanymi 
zasadami etycznymi, na przykład zasadami 
Deklaracji Helsińskiej Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy w sprawie 
etycznych zasad prowadzenia badań 
medycznych z udziałem ludzi, przyjętej 
przez 18. Zgromadzenie Ogólne 
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w 
Helsinkach, w Finlandii, w 1964 r., 
ostatnio zmienionej w 2008 r. przez 59. 
Zgromadzenie Ogólne Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy w Seulu, w Korei.

Badanie skuteczności klinicznej wyrobu na 
każdym etapie – od pierwszych rozważań 
co do potrzeby i uzasadnienia badań aż do 
publikacji ich rezultatów – należy 
przeprowadzać zgodnie z uznanymi 
zasadami etycznymi, na przykład zasadami 
Deklaracji Helsińskiej Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy w sprawie 
etycznych zasad prowadzenia badań 
medycznych z udziałem ludzi, przyjętej 
przez 18. Zgromadzenie Ogólne 
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w 
Helsinkach, w Finlandii, w 1964 r., 
ostatnio zmienionej w 2008 r. przez 59. 
Zgromadzenie Ogólne Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy w Seulu, w Korei. 
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
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warunków w odniesieniu do udziału ludzi 
w badaniach klinicznych powinno 
podlegać odpowiedzialności państw 
członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka została sporządzona w celu podkreślenia, że państwa członkowskie 
muszą określić warunki udziału ludzi w badaniach klinicznych i są zobowiązanie do ustalenia 
podstawowych zasad zgodnie z Deklaracją Helsińską Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w 
brzmieniu z 2008 r.

Poprawka 899
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIV – część I – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Badania kliniczne uczestników 
niezdolnych do wyrażenia świadomej 
zgody
W przypadku uczestników niezdolnych do 
wyrażenia świadomej zgody, którzy nie 
wyrazili lub nie odmówili wyrażenia 
świadomej zgody przed tym, jak stali się 
niezdolni do jej wyrażenia, badania 
kliniczne mogą być prowadzone wyłącznie 
w przypadku spełnienia, oprócz warunków 
ogólnych, wszystkich następujących 
warunków:
– uzyskano świadomą zgodę 
przedstawiciela ustawowego, która 
stanowi domniemaną wolę uczestnika 
i może zostać odwołana w każdej chwili 
bez uszczerbku dla uczestnika;
– uczestnik niezdolny do wyrażenia 
świadomej zgody otrzymał zrozumiałe dla 
niego informacje dotyczące badania, 
związanego z nim ryzyka i korzyści;
– badacz należycie uwzględnia 



AM\936128PL.doc 179/185 PE510.767v01-00

PL

jednoznaczne życzenie uczestnika 
niezdolnego do wyrażenia świadomej 
zgody, lecz zdolnego do wyrażania opinii 
i oceny powyższych informacji, dotyczące 
odmowy jego udziału w badaniu 
klinicznym, lub jego wolę wycofania z 
tego badania w każdej chwili;
– nie udziela się żadnych premii ani 
zachęt finansowych poza wynagrodzeniem 
za uczestnictwo w badaniu klinicznym;
– takie badanie jest niezbędne w celu 
potwierdzenia danych uzyskanych w 
badaniach klinicznych z udziałem osób 
zdolnych do wyrażenia świadomej zgody 
lub uzyskanych z wykorzystaniem innych 
metod badawczych;
– takie badanie dotyczy choroby 
bezpośrednio zagrażającej życiu lub 
zdrowiu, na którą cierpi uczestnik;
– badanie kliniczne zaplanowano tak, aby 
zminimalizować ból, dyskomfort, lęk i 
wszelkie inne możliwe do przewidzenia 
ryzyko związane z chorobą i etapem 
rozwoju uczestnika; zarówno granice 
ryzyka, jak i stopień narażenia uczestnika 
na niekorzystne czynniki zostały 
szczegółowo określone i są stale 
monitorowane;
– istnieją podstawy, aby przypuszczać, że 
udział w badaniu klinicznym będzie się 
wiązał z odniesieniem przez uczestnika 
niezdolnego do wyrażenia świadomej 
zgody korzyści większych niż ryzyko, albo 
nie będzie wiązał się z żadnym ryzykiem;
– komisja etyczna posiadająca 
doświadczenie w zakresie danej choroby 
i grupy pacjentów lub po zasięgnięciu 
opinii w sprawie klinicznych, etycznych 
i psychospołecznych problemów 
dotyczących danej choroby i grupy 
pacjentów, zatwierdziła protokół badania.
Uczestnik badania bierze w możliwie 
największym zakresie udział w procedurze 
wyrażania zgody.
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Or. en

Uzasadnienie

W porównaniu do wniosku dotyczącego badań klinicznych produktów medycznych nowe 
przepisy dotyczące badań klinicznych są bardzo słabe i nieprecyzyjne. Badania klincze 
produktów mogą stanowić znaczne ryzyko dla pacjentów W związku z tym należy określić 
odpowiednie postanowienia.

Poprawka 900
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIV – część I – punkt 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Badania kliniczne z udziałem 
małoletnich
Badania kliniczne z udziałem małoletnich 
mogą być prowadzone wyłącznie w 
przypadku spełnienia, oprócz warunków 
ogólnych, wszystkich następujących 
warunków:
– uzyskano świadomą zgodę 
przedstawiciela ustawowego, stanowiącą 
domniemaną wolę małoletniego;
– lekarz medycyny (badacz lub członek 
zespołu prowadzącego badanie) 
przeszkolony w zakresie postępowania 
z dziećmi lub posiadający doświadczenie w 
tej dziedzinie udzielił małoletniemu 
wszystkich odpowiednich informacji, 
dostosowanych do jego wieku i 
dojrzałości, dotyczących badania 
klinicznego, związanego z nim ryzyka i 
korzyści;
– badacz należycie uwzględnia 
jednoznaczne życzenie małoletniego 
zdolnego do wyrażania opinii i oceny 
informacji określonych powyżej, 
dotyczące odmowy jego udziału w badaniu 
klinicznym, lub jego wolę wycofania się z 
tego badania w każdej chwili;
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– nie udziela się żadnych premii ani 
zachęt finansowych poza wynagrodzeniem 
za uczestnictwo w badaniu klinicznym;
– takie badanie jest niezbędne w celu 
potwierdzenia danych uzyskanych w 
badaniach klinicznych z udziałem osób 
zdolnych do wyrażenia świadomej zgody 
lub uzyskanych z wykorzystaniem innych 
metod badawczych;
– takie badanie dotyczy bezpośrednio 
choroby występującej u danego 
małoletniego albo ma taki charakter, że 
można je przeprowadzić tylko z udziałem 
małoletnich;
– badanie kliniczne zaplanowano tak, aby 
zminimalizować ból, dyskomfort, lęk i 
wszelkie inne możliwe do przewidzenia 
ryzyko związane z chorobą i etapem 
rozwoju uczestnika; zarówno granice 
ryzyka, jak i stopień narażenia uczestnika 
na niekorzystne czynniki zostały 
szczegółowo określone i są stale 
monitorowane;
– z badania klinicznego wynikają pewne 
bezpośrednie korzyści dla grupy 
pacjentów;
– przestrzegano odpowiednich wytycznych 
naukowych Agencji;
– komisja etyczna posiadająca fachową 
wiedzę pediatryczną lub po zasięgnięciu 
porady w zakresie problemów klinicznych, 
etycznych i psychospołecznych w 
dziedzinie pediatrii zatwierdziła protokół.
Małoletni bierze udział w procedurze 
wyrażania zgody w sposób dostosowany do 
jego wieku i dojrzałości.

Or. en

Uzasadnienie

W porównaniu do wniosku dotyczącego badań klinicznych produktów medycznych nowe 
przepisy dotyczące badań klinicznych są bardzo słabe i nieprecyzyjne. Badania klincze
produktów mogą stanowić znaczne ryzyko dla pacjentów Celem wniosku jest utrzymanie co 
najmniej takiego poziomu ochrony, jaki jest gwarantowany od 2001 r. dla badań klinicznych 
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produktów leczniczych w ramach dyrektywy 2001/20/WE.

Poprawka 901
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIV – część II – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1.3. informacje o głównym badaczu i 
badaczu koordynującym, w tym ich 
kwalifikacje, oraz informacje na temat 
miejsca lub miejsc prowadzenia badania;

3.1.3. informacje o głównym badaczu i 
badaczu koordynującym, w tym ich 
kwalifikacje, oraz informacje na temat 
miejsca lub miejsc prowadzenia badania,
jak również informacje dotyczące umowy 
zawartej między sponsorem a jednostką 
prowadzącą badanie oraz szczegółów 
dotyczących finansowania badania;

Or. de

Uzasadnienie

Procedurą standardową jest dostęp komisji etycznej do umów zawartych pomiędzy sponsorem 
i jednostkami prowadzącymi badanie, które należy uwzględnić podczas ewaluacji protokołu 
badania.

Poprawka 902
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIV – część II – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1.4. ogólne streszczenie badania 
klinicznego wyrobu.

3.1.4. ogólne streszczenie badania 
klinicznego wyrobu w oficjalnym języku 
danego państwa.

Or. de

Uzasadnienie

Kluczowe znaczenie w obiektywnej ocenie możliwości zastosowania ma sporządzenie 
streszczenia planu badania w języku danego państwa. 
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Poprawka 903
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIV – część II – punkt 3 – podpunkt 3.15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.15a. Plan dalszej terapii uczestników po 
zakończeniu badania klinicznego.

Or. de

Uzasadnienie

Deklaracja helsińska zakłada określenie przez protokół zasad dostępu uczestników badania 
do interwencji, które mają służyć badaniu, lub innych form opieki i wsparcia po zakończonym 
badaniu.

Poprawka 904
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Lista produktów objętych przepisami 
ostatniego akapitu definicji „wyrobu 
medycznego”, o której mowa w art. 2 ust. 
1 pkt 1

skreślony

1. Soczewki kontaktowe;
2. implanty do modyfikacji lub 
unieruchamiania części ciała;
3. wypełniacze twarzowe lub inne 
wypełniacze skórne lub śluzówkowe;
4. sprzęt do liposukcji;
5. inwazyjny sprzęt laserowy przeznaczony 
do stosowania na ciele ludzkim;
6. sprzęt do leczenia intensywnym 
światłem pulsującym.

Or. en



PE510.767v01-00 184/185 AM\936128PL.doc

PL

Uzasadnienie

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

Poprawka 905
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XV – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. peeling chemiczny;

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie dochodzi do nieporozumień w kwestii tego, które rozporządzenie – jeśli w ogóle 
którekolwiek – ma zastosowanie do peelingów chemicznych skóry. Niektóre z nich mogą 
znaleźć się poza przepisami.

Poprawka 906
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XV – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. sprzęt do liposukcji; 4. sprzęt do liposukcji i lipolizy;

Or. fr

Poprawka 907
Linda McAvan
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XV – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. inwazyjny sprzęt laserowy przeznaczony 
do stosowania na ciele ludzkim;

5. sprzęt laserowy przeznaczony do 
stosowania na ciele ludzkim;

Or. en

Uzasadnienie

Cały sprzęt laserowy wykorzystywany w zabiegach kosmetycznych powinno się określić jako 
wyrób medyczny. Na wielu laserach dermatologicznych widnieje oznakowanie 
„nieinwazyjny” lub „minimalnie inwazyjny”, więc może dochodzić do nieporozumień w 
kwestii tego, co jest objęte tym przepisem. Nawet najnowsze lasery naczyniowe niskiego 
ryzyka mogą prowadzić do powstawania blizn.


