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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro 
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2012)0541),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 114 oraz art. 168 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7-0317/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
14 lutego 2013 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Wprowadzając regulacje w obszarze 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro i jednocześnie unikając stwarzania 
ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
należy uwzględnić dużą liczbę MŚP
aktywnych w tej branży.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Aby zapewnić najwyższy poziom 
ochrony zdrowia, należy doprecyzować 
i wzmocnić przepisy dotyczące wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro 
produkowanych i używanych tylko 
w ramach jednej instytucji zdrowia 
publicznego, w tym przepisy dotyczące 
pomiarów i dostarczania wyników.

9. Aby zapewnić najwyższy poziom 
ochrony zdrowia, należy doprecyzować 
i wzmocnić przepisy dotyczące wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro 
produkowanych i używanych tylko 
w ramach jednej instytucji zdrowia 
publicznego, w tym przepisy dotyczące 
pomiarów i dostarczania wyników, bez 
niepotrzebnego obciążania pracowników 
medycznych korzystających z takich 
wyrobów w inny sposób, dopasowany do 
potrzeb pacjentów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką 37; należy respektować określone potrzeby pacjentów lub 
grup pacjentów.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Powiązana z poprawką 13. Zgodnie z wieloletnią polityką Unii Europejskiej, kwestia 
dotycząca tego, czy należy zezwolić na korzystanie z technologii powiązanych z wrażliwymi 
kwestiami etycznymi, takich jak genetyczne badania preimplantacyjne, zakazać korzystania z 
takich technologii, czy też zezwolić na ograniczone korzystanie z nich, podlega zasadzie 
pomocniczości. Państwa członkowskie, które zezwalają na przeprowadzanie badań tego 
rodzaju, powinny upewnić się, że spełniają normy określone w niniejszym rozporządzeniu, 
natomiast państwa, które chcą zakazać takich badań w wyniku krajowej debaty na temat 
kwestii etycznych, powinny nadal mieć taką możliwość. Tekst został zaczerpnięty z podobnego 
postanowienia zawartego w rozporządzeniu w sprawie terapii zaawansowanych.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44a) Na interwencyjne badania 
skuteczności klinicznej i inne badania 
skuteczności klinicznej wiążące się 
z ryzykiem dla ich uczestników należy 
zezwolić wyłącznie po ocenie i aprobacie 
komisji etycznej.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45a) W przypadku osób, które nie są 
w stanie wyrazić świadomej zgody, takich 
jak osoby małoletnie oraz osoby niezdolne 
do wyrażenia takiej zgody, należy określić 
rygorystyczne zasady odpowiadające 
zasadom określonym w dyrektywie 
2001/20/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie 
zbliżania przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich, odnoszących się do 
wdrożenia zasady dobrej praktyki 
klinicznej w badaniach klinicznych 
produktów leczniczych, przeznaczonych 
do stosowania przez człowieka1.
_____________
¹Dz.U.L 121 z 1.5.2001, s. 34.
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(59) W niniejszym rozporządzeniu 
respektuje się prawa podstawowe uznane w 
szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej 
i przestrzega uznanych w niej zasad, 
zwłaszcza godności człowieka, jego 
integralności, zasady świadomej zgody 
zainteresowanych osób, ochrony danych 
osobowych, wolności sztuki i nauki, 
wolności prowadzenia działalności 
gospodarczej i prawa własności, a także 
respektuje się Konwencję o prawach 
człowieka i biomedycynie, jak i Protokół 
dodatkowy do tej konwencji dotyczący 
testów genetycznych dla celów 
zdrowotnych. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być stosowane przez państwa 
członkowskie zgodnie z tymi prawami 
i zasadami.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada świadomej zgody stanowi kluczowy punkt art. 3 Karty i powinna zostać wymieniona 
w tym miejscu. 
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59a) W niniejszym rozporządzeniu należy 
respektować zasadę świadomej zgody, 
która stanowi jeden z kluczowych 
punktów Karty praw podstawowych oraz 
niektórych dokumentów wydanych przez 
organizacje międzynarodowe, takie jak 
Rada Europy oraz Organizacja 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD). Jakość wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro, a także ramy 
dotyczące ich stosowania mają znaczenie 
podstawowe, szczególnie w przypadku 
testów DNA. W związku z tym należy 
dodać rozdział dotyczący świadomej 
zgody.

Or. en

Uzasadnienie

Powiązana z poprawką 31. Zasada świadomej zgody stanowi kluczowy punkt art. 3 Karty. 
W rozporządzeniu należy ująć postanowienia dotyczące respektowania tej zasady.

Poprawka 8

Propozycja regulacji
Motyw 59 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59b) Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006 
roku, ratyfikowanej przez Unię 
Europejską w dniu 23 grudnia 2010 r., 
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której sygnatariusze zobowiązują się w 
szczególności wspierać, chronić 
i zagwarantować pełne i równoprawne 
korzystanie ze wszystkich praw człowieka 
i wolności podstawowych przez osoby 
niepełnosprawne, a także wspierać 
poszanowanie dla przyrodzonej godności 
tych ludzi, m. in. przez wspieranie rozwoju 
świadomości umiejętności osób 
niepełnosprawnych oraz wkładu, który 
wnoszą.

Or. de

Uzasadnienie

Unia Europejska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Fakt ten 
powinien znaleźć odbicie w regulacji.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Aby utrzymać wysoki poziom zdrowia 
i bezpieczeństwa, Komisji powinny zostać 
przekazane uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
odnośnie do: dostosowania do postępu 
technicznego ogólnych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i działania; 
elementów, które mają być uwzględnione 
w dokumentacji technicznej; minimalnego 
zakresu treści deklaracji zgodności UE 
i certyfikatów wydawanych przez jednostki 
notyfikowane; minimalnych wymogów, 
jakie powinny spełniać jednostki 
notyfikowane; zasad klasyfikacji; procedur 
oceny zgodności; dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej w celu 
zatwierdzenia badań skuteczności 
klinicznej; utworzenia systemu 

(60) Aby utrzymać wysoki poziom zdrowia 
i bezpieczeństwa, Komisji powinny zostać 
przekazane uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
odnośnie do: minimalnych wymogów, 
jakie powinny spełniać jednostki 
notyfikowane; zasad klasyfikacji; 
dokumentacji obowiązkowo przedkładanej 
w celu zatwierdzenia badań skuteczności 
klinicznej; utworzenia systemu 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów; informacji 
obowiązkowo podawanych w celu 
rejestracji wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro i określonych 
podmiotów gospodarczych; poziomu 
i struktury opłat za wyznaczenie 
i monitorowanie jednostek 
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niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów; informacji 
obowiązkowo podawanych w celu 
rejestracji wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro i określonych 
podmiotów gospodarczych; poziomu 
i struktury opłat za wyznaczenie 
i monitorowanie jednostek 
notyfikowanych; publicznie dostępnych 
informacji dotyczących badań skuteczności 
klinicznej; przyjęcia profilaktycznych 
środków ochrony zdrowia na poziomie 
unijnym; a także odnośnie do zadań 
laboratoriów referencyjnych UE i 
kryteriów, jakie powinny one spełniać oraz 
poziomu i struktury opłat za sporządzane 
przez nie opinie naukowe. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie swoich prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosowanych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

notyfikowanych; publicznie dostępnych 
informacji dotyczących badań skuteczności 
klinicznej; przyjęcia profilaktycznych 
środków ochrony zdrowia na poziomie 
unijnym; a także odnośnie do zadań 
laboratoriów referencyjnych UE 
i kryteriów, jakie powinny one spełniać 
oraz poziomu i struktury opłat za 
sporządzane przez nie opinie naukowe. 
Istotne fragmenty niniejszego 
rozporządzenia związane z ogólnymi 
wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa 
i działania, elementami, które mają być 
uwzględnione w dokumentacji 
technicznej, minimalnym zakresem treści 
deklaracji zgodności UE, zmianą lub 
uzupełnianiem procedur oceny zgodności, 
należy jednak zmieniać wyłącznie w 
ramach zwykłej procedury ustawodawczej.
Szczególnie ważne jest, aby w czasie 
swoich prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosowanych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) Aby umożliwić podmiotom 
gospodarczym, jednostkom 
notyfikowanym, państwom członkowskim 
i Komisji dostosowanie się do zmian 

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

rozporządzeniem oraz aby zapewnić jego 
odpowiednie wdrożenie, należy 
przewidzieć odpowiedni okres przejściowy 
na podjęcie działań organizacyjnych. 
Części rozporządzenia dotyczące państw 
członkowskich oraz Komisji należy jednak 
wdrożyć jak najszybciej. Szczególnie 
ważne jest, aby jak najszybciej 
wyznaczona została wystarczająca liczba 
jednostek notyfikowanych zgodnie z 
nowymi wymogami, w celu uniknięcia 
niedoboru wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro na rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Aby zapewnić sprawne przejście do 
rejestracji wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro, odpowiednich 
podmiotów gospodarczych i certyfikatów, 
obowiązek przekazywania odpowiednich 
informacji do systemów elektronicznych 
ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem na poziomie unijnym 
powinien w pełni wejść w życie dopiero 18 
miesięcy po dniu rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W okresie 
przejściowym powinny pozostać w mocy 
art. 10 oraz art. 12 ust. 1 lit. a) i b) 
dyrektywy 98/79/WE. Niemniej jednak
podmioty gospodarcze i jednostki 
notyfikowane, które zarejestrowały się 
w odpowiednich systemach 
elektronicznych przewidzianych na 

(65) Aby zapewnić sprawne przejście do 
rejestracji wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro, systemy elektroniczne 
ustanowione niniejszym rozporządzeniem 
na poziomie unijnym powinny zostać jak 
najszybciej uruchomione. Podmioty 
gospodarcze i jednostki notyfikowane, 
które zarejestrowały się w odpowiednich 
systemach elektronicznych przewidzianych 
na poziomie unijnym, powinny być uznane 
za spełniające wymogi rejestracji przyjęte 
przez państwa członkowskie zgodnie 
z wyżej wymienionymi przepisami tej 
dyrektywy, aby uniknąć wielokrotnej 
rejestracji.
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poziomie unijnym, powinny być uznane za 
spełniające wymogi rejestracji przyjęte 
przez państwa członkowskie zgodnie 
z wyżej wymienionymi przepisami tej 
dyrektywy, aby uniknąć wielokrotnej 
rejestracji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jak najszybciej stworzyć systemy elektroniczne. Podmioty gospodarcze powinny mieć 
możliwość korzystania z tych systemów zaraz po ich przygotowaniu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 67 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67a) Zgodnie z wieloletnią polityką Unia 
nie ingeruje w krajowe zasady dotyczące 
zezwalania na korzystanie z technologii 
mających kontrowersyjny wpływ na 
kwestie etyczne, takich jak genetyczne 
badania preimplantacyjne, zakazywania 
korzystania z takich technologii czy też 
zezwalania na ograniczone korzystanie 
z nich na poziomie krajowym. Niniejsze 
rozporządzenie nie powinno kolidować 
z tą zasadą. Decyzja w sprawie zezwolenia 
na korzystanie z tych technologii, 
zakazania korzystania z nich czy też 
zezwolenia na ograniczone korzystanie 
powinna nadal być podejmowana na 
poziomie krajowym. Jeżeli państwo 
członkowskie zezwoli na korzystanie z tych 
technologii, należy stosować normy 
określone w niniejszym rozporządzeniu, 
niezależnie od tego, czy dozwolone jest 
ograniczone, czy pełne korzystanie z tych 
technologii.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z wieloletnią polityką Unii Europejskiej kwestia dotycząca tego, czy należy zezwolić 
na korzystanie z technologii powiązanych z wrażliwymi kwestiami etycznymi, takich jak 
genetyczne badania preimplantacyjne, zakazać korzystania z takich technologii, czy też 
zezwolić na ograniczone korzystanie z nich, podlega zasadzie pomocniczości. Państwa 
członkowskie, które zezwalają na przeprowadzanie badań tego rodzaju, powinny upewnić się, 
że spełniają normy określone w niniejszym rozporządzeniu, natomiast państwa, które chcą 
zakazać takich badań w wyniku krajowej debaty na temat kwestii etycznych, powinny nadal 
mieć taką możliwość.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Rozporządzenie w sprawie wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro na 
poziomie unijnym nie powinno kolidować 
ze swobodą, jaką państwa członkowskie 
mają w zakresie decydowania 
o ograniczeniu korzystania z wyrobu 
określonego typu w związku z kwestiami, 
które nie są objęte zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wieloletnią polityką Unii Europejskiej, kwestia dotycząca tego, czy należy zezwolić 
na korzystanie z technologii powiązanych z wrażliwymi kwestiami etycznymi, takich jak 
genetyczne badania preimplantacyjne, zakazać korzystania z takich technologii, czy też 
zezwolić na ograniczone korzystanie z nich, podlega zasadzie pomocniczości. Państwa 
członkowskie, które zezwalają na przeprowadzanie badań tego rodzaju, powinny upewnić się, 
że spełniają normy określone w niniejszym rozporządzeniu, natomiast państwa, które chcą 
zakazać takich badań w wyniku krajowej debaty na temat kwestii etycznych, powinny nadal 
mieć taką możliwość. Tekst został zaczerpnięty z podobnego postanowienia zawartego 
w rozporządzeniu w sprawie terapii zaawansowanych.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

– diagnozowanie, monitorowanie, leczenie, 
łagodzenie lub kompensowanie urazu lub 
niepełnosprawności,

– diagnozowanie, monitorowanie, leczenie, 
łagodzenie lub kompensowanie urazu lub 
niepełnosprawności,

– badanie, zastępowanie lub 
modyfikowanie budowy anatomicznej bądź 
procesu lub stanu fizjologicznego,

– badanie, zastępowanie lub 
modyfikowanie budowy anatomicznej bądź 
procesu lub stanu fizjologicznego,

– kontrola poczęć lub wspomaganie 
poczęcia,

– kontrola poczęć lub wspomaganie 
poczęcia,

– dezynfekcja lub sterylizacja 
któregokolwiek z wyżej wymienionych 
produktów, 

– dezynfekcja lub sterylizacja 
któregokolwiek z wyżej wymienionych 
produktów,

– przekazywanie informacji dotyczących 
bezpośredniego lub pośredniego wpływu 
na zdrowie,

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

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

Or. en

Uzasadnienie

a) Definicja wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, podana w art. 2 ust. 2, została 



PR\928989PL.doc 17/63 PE506.196v01-00

PL

rozszerzona poprzez dodanie badań predykcyjnych oraz badań predyspozycji. Definicja 
wyrobu medycznego nie została jednak rozszerzona w ten sam sposób. b) Zakres 
rozporządzenia powinien obejmować tzw. badania trbu życia, ponieważ tryb życia może
powodować ogromne konsekwencje dla zdrowia pacjenta/konsumenta. W związku z tym 
rozszerzeniu zakresu rozporządzenia przypisuje się duże znaczenie ze względu na ochronę 
pacjentów i konsumentów w Europie.

Poprawka 15

Propozycja regulacji
Artykuł 2 – punkt 2 – tiret drugie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– o chorobach wrodzonych, – o wrodzonym upośledzeniu funkcji
fizycznych lub umysłowych,

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia powinien obejmować 
wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, 
wykorzystywane do testów DNA.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres stosowania rozporządzenia powinien obejmować tzw. badania trybu życia, ponieważ 
tryb życia może powodować ogromne konsekwencje dla zdrowia pacjenta/konsumenta. W 
związku z tym rozszerzeniu zakresu rozporządzenia przypisuje się duże znaczenie ze względu 
na ochronę pacjentów i konsumentów zamieszkujących na terenie Europy.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 8 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Pojedynczy zabieg może wiązać się 
z wielokrotnym użyciem lub przedłużonym 
użyciem wobec tego samego pacjenta. 

Or. en

Uzasadnienie

Koncepcja wyrobów jednorazowego użytku jest niewłaściwa w przypadku wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 12 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) „badanie genetyczne” oznacza 
badanie przeprowadzane dla celów 
zdrowotnych, obejmujące analizę próbek 
biologicznych pobranych od człowieka 
i nakierowane szczególnie na określenie 
właściwości genetycznych danej osoby, 
które są dziedziczone lub nabywane na 
wczesnym etapie rozwoju prenatalnego;

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej wprowadza szczególne postanowienia dotyczące badań 
genetycznych. W związku z tym należy określić tę definicję. Użyte sformułowanie wywodzi się 
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z protokołu Rady Europy.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 16 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

a) Definicja terminu „producent” jest mniej zrozumiała aniżeli definicja podana w 
dyrektywie IVD, ponieważ w aktualnej definicji (98/79/WE, art. 1f) nie zawarto ważnych 
części (dotyczących np. pakowania, etykietowania). Osoba fizyczna lub prawna, która 
oznacza wyrób medyczny własną nazwą, jest uważana za producenta (patrz aktualne 
ustawodawstwo). b) Producent oferuje wyrób pod własną nazwą. Producenta nie można 
wyznaczyć wyłącznie na podstawie znaku towarowego.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 21 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) „instytucja zdrowia publicznego” 
oznacza organizację, której podstawowym 
celem jest opieka nad pacjentami lub 
leczenie pacjentów, lub promowanie 
zdrowia publicznego i nie oznacza 
komercyjnych laboratoriów świadczących 
usługi kliniczne;

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu przyjęto kilka wyjątków w celu sprostania potrzebom szpitali oraz innych 
placówek opieki medycznej. Należy wyjaśnić, że ten podział nie obejmuje laboratoriów 
komercyjnych, ponieważ nie powinny one mieć możliwości korzystania z niektórych 
odstępstw.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 25 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) „jednostka oceniająca zgodność” 
oznacza jednostkę, która wykonuje 
czynności w ramach oceny zgodności w 
charakterze strony trzeciej, w tym 
kalibrację, badania, certyfikację 
i inspekcję;

(25) „jednostka oceniająca zgodność” 
oznacza jednostkę, która wykonuje
czynności w ramach oceny zgodności 
w charakterze strony trzeciej, w tym 
badania, certyfikację i inspekcję;

Or. en

Uzasadnienie

Jednostki oceniające zgodność nigdy nie są odpowiedzialne za kalibrację wyrobu medycznego 
do diagnostyki in vitro – wyrób taki musi zostać skalibrowany przed użyciem.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43a) „kalibrator” oznacza normę 
pomiarową wykorzystywaną w przypadku 
kalibracji wyrobu;

Or. en

Uzasadnienie

Pomiędzy kalibratorami a materiałami kontrolnymi występują bardzo duże różnice związane 
nie tylko z wykorzystaniem ich do celów naukowych oraz ich właściwościami, lecz także z 
przepisami, ponieważ klasyfikuje się je na podstawie różnych zasad. W związku z tym 
definicję należy podzielić na dwie części – jedną część dotyczącą kalibratorów oraz drugą, 
dotyczącą materiałów kontrolnych.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) „kalibratory i materiały kontrolne”
oznaczają wszelkie substancje, materiały 
lub artykuły przeznaczone przez 
producenta albo do ustalenia zależności 
pomiarowych, albo do oceny 
charakterystyki działania wyrobu w 
związku z przewidzianym zastosowaniem 
tego wyrobu;

(44) „materiał kontrolny” oznaczają 
wszelkie substancje, materiały lub artykuły 
przeznaczone przez ich producenta do 
wykorzystywania w celu oceny 
charakterystyki działania wyrobu; 

Or. en

Uzasadnienie

Pomiędzy kalibratorami a materiałami kontrolnymi występują bardzo duże różnice związane 
nie tylko z wykorzystaniem ich do celów naukowych oraz ich właściwościami, lecz także 
z przepisami, ponieważ klasyfikuje się je na podstawie różnych zasad. W związku z tym 
definicję należy podzielić na dwie części – jedną część dotyczącą kalibratorów oraz drugą, 
dotyczącą materiałów kontrolnych.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 45 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) „sponsor” oznacza osobę fizyczną, 
przedsiębiorstwo, instytucję lub 
organizację odpowiedzialną lub 
odpowiedzialne za podjęcie 
i przeprowadzenie badania skuteczności 
klinicznej;

(45) „sponsor” oznacza osobę fizyczną, 
przedsiębiorstwo, instytucję lub 
organizację odpowiedzialną lub 
odpowiedzialne za podjęcie i 
przeprowadzenie, realizację lub 
sfinansowanie badania skuteczności 
klinicznej;

Or. en

Uzasadnienie

Z załącznika XIII sekcja II wynika dalszy zakres odpowiedzialności. W przeciwnym razie, 
jeżeli badanie zwyczajowo uznaje się za przeprowadzone po ostatniej wizycie ostatniego 
uczestnika badania, nie zostanie wystosowane odwołanie do odpowiedzialności sponsora w 
zakresie powiązanych, następnych zadań, np. archiwizacji dokumentacji, sporządzenia 
sprawozdania z badania klinicznego oraz opublikowania wyników. Uzupełnienie tego ustępu 
o odwołanie do odpowiedzialności sponsora za finansowanie odpowiada definicji zgodnej z 
art. 2 lit. e) dyrektywy 2001/20/WE.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 48 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48a) „inspekcja” oznacza dokonywany 
przez właściwy organ urzędowy przegląd 
dokumentów, ośrodków, zapisów, metod 
zapewnienia jakości i wszelkich innych 
zasobów, które ten organ uzna za 
związane z badaniem skuteczności 
klinicznej i które mogą znajdować się 
w ośrodku prowadzącym badanie, 
w siedzibie sponsora lub podmiotu 
prowadzącego badania naukowe na 
zlecenie lub w innych miejscach, których 
inspekcję właściwy organ uzna za 
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stosowną;

Or. en

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do wniosku dotyczącego badań klinicznych COM(2012)0369 final, w 
proponowanym rozporządzeniu nie zawarto żadnych postanowień dotyczących inspekcji. 
Obowiązek podjęcia decyzji w sprawie monitorowania procesu przeprowadzania badań 
skuteczności klinicznej nie może zostać przerzucony na państwa członkowskie. Mogłoby to 
doprowadzić do sytuacji, w których podjęcie decyzji w sprawie monitorowania badań 
zależałoby od dostępności niezbędnych środków budżetowych. Co więcej, w konsekwencji 
badania skuteczności klinicznej byłyby traktowane przez państwa, które nie zdecydują się na 
taki monitoring, w sposób uprzywilejowany.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udostępnianie wyrobów na rynku, 
obowiązki podmiotów gospodarczych, 
oznakowanie CE, swobodny przepływ

Udostępnianie wyrobów na rynku oraz
stosowanie tych wyrobów, obowiązki 
podmiotów gospodarczych, oznakowanie 
CE, swobodny przepływ

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodność z ogólnymi wymogami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i działania 
jest wykazywana w oparciu o dowody 
kliniczne zgodnie z art. 47. 

3. Wykazanie zgodności z ogólnymi 
wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i 
działania obejmuje dowody kliniczne 
zgodnie z art. 47.

Or. en
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Uzasadnienie

Dowody kliniczne nie decydują o wszystkich ogólnych wymogach dotyczących bezpieczeństwa 
i działania – wiele z nich jest tworzonych w inny sposób (np. wymogi dotyczące
bezpieczeństwa chemicznego, elektrycznego, mechanicznego, radiologicznego itp., które nie 
są określane w ramach dowodów klinicznych).

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wymagań niniejszego rozporządzenia, 
oprócz art. 59 ust. 4, nie stosuje się do 
wyrobów sklasyfikowanych jako klasa 
A, B i C zgodnie z zasadami określonymi 
w załączniku VII, wytworzonych i 
używanych jedynie w ramach jednej 
instytucji zdrowia publicznego, o ile ich 
produkcja i używanie odbywają się 
w ramach pojedynczego systemu 
zarządzania jakością obowiązującego 
w danej instytucji zdrowia publicznego 
i o ile dana instytucja zdrowia publicznego 
jest zgodna z normą EN ISO 15189 lub 
inną równoważną uznaną normą. Państwo 
członkowskie może wymagać, by 
instytucje zdrowia publicznego przedłożyły 
właściwemu organowi wykaz takich 
wyrobów wyprodukowanych i używanych 
na terytorium tego państwa i może poddać 
produkcję i używanie danych wyrobów 
rozszerzonym wymogom w zakresie 
bezpieczeństwa.

5. Wymagań niniejszego rozporządzenia, 
oprócz art. 59 ust. 4, nie stosuje się do 
wyrobów sklasyfikowanych jako klasa 
A, B i C, chyba że wyrobami tymi są 
wyroby do diagnostyki w terapii 
celowanej, zgodnie z zasadami 
określonymi w załączniku VII, 
wytworzonych i używanych jedynie 
w ramach jednej instytucji zdrowia 
publicznego, o ile ich produkcja i używanie 
odbywają się w ramach pojedynczego 
systemu zarządzania jakością 
obowiązującego w danej instytucji zdrowia 
publicznego i o ile dana instytucja zdrowia 
publicznego jest uznana za zgodną
z normą EN ISO 15189 lub inną 
równoważną uznaną normą. Państwo 
członkowskie może wymagać, by 
instytucje zdrowia publicznego przedłożyły 
właściwemu organowi wykaz takich 
wyrobów wyprodukowanych i używanych 
na terytorium tego państwa i może poddać 
produkcję i używanie danych wyrobów 
rozszerzonym wymogom w zakresie 
bezpieczeństwa.

Wyroby sklasyfikowane jako klasa D 
zgodnie z zasadami określonymi w 
załączniku VII spełniają wymagania 
niniejszego rozporządzenia nawet w 
przypadkach, gdy są wytwarzane 
i używane w ramach jednej instytucji 
zdrowia publicznego. Do wyrobów tych 
nie stosuje się jednak przepisów 

Wyroby do diagnostyki w terapii 
celowanej oraz wyroby sklasyfikowane 
jako klasa D zgodnie z zasadami 
określonymi w załączniku VII spełniają 
wymagania niniejszego rozporządzenia 
nawet w przypadkach, gdy są wytwarzane i 
używane w ramach jednej instytucji 
zdrowia publicznego. Do wyrobów tych 
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dotyczących oznakowania CE określonych 
w art. 16 i obowiązków, o których mowa 
w art. 21 do 25.

nie stosuje się jednak przepisów 
dotyczących oznakowania CE określonych 
w art. 16 i obowiązków, o których mowa w 
art. 21 do 25.

Or. en

Uzasadnienie

Wyroby do diagnostyki w terapii celowanej to szczególna klasa wyrobów, w przypadku 
których obowiązują zwiększone wymogi dotyczące zgodności w porównaniu do innych 
wyrobów zaliczanych do klasy C. W szczególności, w przypadku wszystkich wyrobów do 
diagnostyki w terapii celowanej przeprowadza się przegląd dokumentacji projektu oraz 
ocenę, za którą odpowiedzialne są Europejskie Agencje Leków. Zwiększony poziom zgodności 
został określony w celu zapewnienia bezpieczeństwa i działania wyrobów do diagnostyki 
w terapii celowanej.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 85, zmieniających lub 
uzupełniających, w kontekście postępu 
technicznego oraz przy uwzględnieniu 
przewidzianych użytkowników lub 
pacjentów, ogólne wymogi dotyczące 
bezpieczeństwa i działania określone 
w załączniku I, w tym informacje 
udostępniane przez producenta.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa i działania stanowią istotny element 
prawodawstwa i w związku z tym, zgodnie z art. 290 Traktatu, nie można ich zmienić na 
podstawie aktu delegowanego.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Informacje genetyczne, poradnictwo oraz 

dobrowolna zgoda 
1. Z wyrobu można skorzystać w celu 
przeprowadzenia badania genetycznego 
wyłącznie wtedy, gdy badanie to jest 
przeprowadzane przez osoby uprawnione 
do wykonywania zawodu medycznego 
zgodnie z odpowiednim prawodawstwem 
krajowym.
2. Z wyrobu można skorzystać w celu 
przeprowadzenia badania genetycznego 
wyłącznie wtedy, gdy prawa, 
bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie 
uczetsników badania są zapewnione i 
oczekuje się, że dane kliniczne, uzyskane 
w ramach badania, będą rzetelne i 
solidne.
3. Przed skorzystaniem z wyrobu w celu 
przeprowadzenia badania genetycznego 
osoba wymieniona w ust. 1 przekazuje 
zainteresowanemu uczestnikowi badania
odpowiednie informacje dotyczące 
charakteru, znaczenia oraz konsekwencji 
badania genetycznego.
4. Przed skorzystaniem z wyrobu w celu 
przeprowadzenia badania genetycznego 
osoba wymieniona w ust. 1 przekazuje 
zainteresowanemu uczestnikowi badania 
odpowiednie oraz zrozumiałe porady 
dotyczące badania klinicznego, nie 
przesądzając o jego wyniku. Porady te 
powinny dotyczyć kwestii medycznych, 
etycznych, społecznych, psychologicznych 
oraz prawnych.
Formę oraz zakres tych porad określa się 
według konsekwencji, jakie mogą 
spowodować wyniki badania, a także 



PR\928989PL.doc 27/63 PE506.196v01-00

PL

znaczenia tych konsekwencji dla danej 
osoby lub członków jej rodziny, 
z jednoczesnym uwzględnieniem 
ewentualnych konsekwencji związanych 
z decyzją o prokreacji.
5. Z wyrobu można skorzystać w celu 
przeprowadzenia badania genetycznego 
wyłącznie wtedy, gdy zainteresowany 
uczetsnik badania udzielił świadomej 
zgody na takie badanie. Zgody takiej 
udziela się na piśmie, w sposób wyraźny. 
Zgodę można wycofać w każdej chwili, 
dokonując tego na piśmie lub ustnie.
W przypadku osób niepełnoletnich, 
świadomą zgodę uzyskuje się od ich 
rodziców lub przedstawicieli ustawowych. 
Zgoda odpowiada domniemanej woli 
małoletniego i może zostać wycofana w 
każdej chwili bez szkody dla małoletniego. 
W przypadku osób dorosłych, które nie są 
zdolne do wyrażenia świadomej zgody, 
zgodę taką uzyskuje się od przedstawicieli 
ustawowych. Zgoda odpowiada 
domniemanej woli zainteresowanej osoby 
i może zostać wycofana w każdej chwili 
bez szkody dla tej osoby. 
6. Z wyrobu można skorzystać w celu 
określenia płci w ramach diagnostyki 
prenatalnej wyłącznie wtedy, jeżeli 
określenie płci jest niezbędne do 
osiągnięcia celu medycznego oraz wtedy, 
gdy istnieje poważnych chorób 
dziedzicznych, występujących u określonej 
płci. Na mocy odstępstwa od art. 2 ust. 1 
oraz 2, to samo ograniczenie korzystania 
obowiązuje w przypadku wyrobów, które 
nie są przeznaczone do stosowania w celu 
osiągnięcia określonego celu medycznego. 
7. Przepisy niniejszego artykułu dotyczące
korzystania z wyrobów w celu 
przeprowadzenia badań genetycznych nie 
uniemożliwiają państwom członkowskim 
utrzymywania lub wdrażania bardziej 
restrykcyjnego prawodawstwa krajowego 
dotyczącego tych kwestii, w związku z 
ochroną zdrowia lub zapewnianiem 
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porządku publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz także uzasadnienie. Ten nowy rozdział odnosi się do postulatów zgłaszanych od 
dawna przez Parlament Europejski i inne instytucje międzynarodowe, takie jak Rada Europy 
oraz OECD. Badania genetyczne powinien przeprowadzać pracownik medyczny; przed 
badaniem należy udzielić osobie badanej właściwych porad dotyczących tego badania. 
Udzielenie świadomej zgody to prerogatywa określona w Karcie praw podstawowych; w
związku z tym warunek ten należy wprowadzić do prawodawstwa.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Gdy brak jest norm zharmonizowanych 
lub gdy odpowiednie normy 
zharmonizowane są niewystarczające, 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wspólnych specyfikacji technicznych w 
odniesieniu do ogólnych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i działania 
określonych w załączniku I, dokumentacji 
technicznej określonej w załączniku II lub 
do dowodów klinicznych i działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu, 
określonych w załączniku XII. Wspólne 
specyfikacje techniczne są przyjmowane 
na mocy aktów wykonawczych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 84 ust. 3.

1. Gdy brak jest norm zharmonizowanych 
lub gdy konieczne jest odniesienie się do 
obaw w zakresie zdrowia publicznego, 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wspólnych specyfikacji technicznych 
w odniesieniu do ogólnych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i działania 
określonych w załączniku I, dokumentacji 
technicznej określonej w załączniku II lub 
do dowodów klinicznych i działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu, 
określonych w załączniku XII. Wspólne 
specyfikacje techniczne są przyjmowane 
na mocy aktów wykonawczych zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 84 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy norm zharmonizowanych określa się, które podstawowe wymogi rozporządzenia są 
spełniane dzięki zgodności z normą. Komisja określa normy, które uznaje się za normy 
zharmonizowane. W przypadku, gdy wersja danej normy zharmonizowanej nie jest już 
najnowsza, Komisja dokonuje deharmonizacji tej normy. Następnie norma ta zostaje 
sprawdzona przez właściwy organ normalizacyjny. W związku z tym art. 7 zdanie pierwsze
„... lub gdy odpowiednie normy zharmonizowane są niewystarczające ...” jest sformułowane
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w sposób, który może prowadzić do nieporozumień, i dlatego należy je usunąć.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 85, zmieniających lub 
uzupełniających, w kontekście postępu 
technicznego, elementy dokumentacji 
technicznej określone w załączniku II.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa i działania stanowią istotny element 
prawodawstwa i w związku z tym, zgodnie z art. 290 Traktatu, nie można ich zmienić na 
podstawie aktu delegowanego. 

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Producenci dopilnowują, aby wyrobowi 
towarzyszyły informacje obowiązkowo 
podawane zgodnie z załącznikiem I 
sekcja 17 sporządzone w języku 
urzędowym UE, który jest łatwo 
zrozumiały dla przewidzianych 
użytkowników. Prawo państwa 
członkowskiego, w którym udostępnia się 
wyrób użytkownikowi, może określać 
język lub języki, w którym lub w których 
sporządza się informacje obowiązkowo 
podawane przez producenta. 

7. Producenci dopilnowują, aby informacje
dotyczące wyrobu obowiązkowo podawane 
zgodnie z załącznikiem I sekcja 17 były
sporządzone w języku urzędowym UE, 
który jest łatwo zrozumiały dla 
przewidzianych użytkowników. Prawo 
państwa członkowskiego, w którym 
udostępnia się wyrób użytkownikowi, 
może określać język lub języki, w którym 
lub w których sporządza się informacje 
obowiązkowo podawane przez producenta. 

W przypadku wyrobów do samokontroli W przypadku wyrobów do samokontroli 
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i wyrobów do badań przyłóżkowych 
informacje dostarczane zgodnie 
z załącznikiem I sekcja 17 podaje się 
w języku urzędowym lub językach 
urzędowych państwa członkowskiego, w 
którym wyrób trafia do przewidzianego 
użytkownika.

i wyrobów do badań przyłóżkowych 
informacje dostarczane zgodnie 
z załącznikiem I sekcja 17 podaje się
w języku urzędowym UE lub językach 
urzędowych UE, obowiązującym lub 
obowiązujących w państwie 
członkowskim, w którym wyrób trafia do 
przewidzianego użytkownika.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić możliwość przekazania tych informacji drogą elektroniczną. Należy podać, 
że informacje te sporządza się w językach urzędowych UE, a nie w żadnym innym języku. 
Obie zmiany powodują ograniczenie ewentualnego obciążenia MŚP.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przechowywanie dokumentacji 
technicznej, deklaracji zgodności UE i, 
w stosownych przypadkach, kopii 
odpowiednich certyfikatów, w tym 
wszystkich suplementów, wydanych 
zgodnie z art. 43, do dyspozycji 
właściwych organów przez okres, o którym 
mowa w art. 8 ust. 4;

a) udostępnianie streszczenia 
dokumentacji technicznej lub 
udostępnianie na żądanie dokumentacji 
technicznej, deklaracji zgodności UE 
i, w stosownych przypadkach, kopii 
odpowiednich certyfikatów, w tym 
wszystkich suplementów, wydanych 
zgodnie z art. 43, do dyspozycji 
właściwych organów przez okres, o którym 
mowa w art. 8 ust. 4;

Or. en

Uzasadnienie

Producent udostępnia dokumentację techniczną, która jest archiwizowana w kilku miejscach 
w firmie. Ewentualnie należy przekazywać streszczenie dokumentacji technicznej (patrz 
również dokument grupy roboczej ds. globalnej harmonizacji (GHTF): Streszczenie 
dokumentacji technicznej dla celów wykazania zgodności z ogólnymi zasadami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i działania wyrobów medycznych).
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera e 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wyrób był oznakowany zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem i by 
towarzyszyła mu wymagana instrukcja 
używania oraz deklaracja zgodności UE;

e) wyrób był oznakowany zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem i by 
towarzyszyła mu wymagana instrukcja 
używania;

Or. en

Uzasadnienie

Deklaracja zgodności UE nie powinna towarzyszyć wyrobowi. Nie ma takiej potrzeby ani nie 
wnosi to żadnej dodatkowej wartości.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapitu pierwszego nie stosuje się do 
osoby, której nie uważa się za producenta, 
jak określono w art. 2 pkt 16, a która 
montuje lub dostosowuje wyrób już 
wprowadzony do obrotu w celu jego 
przewidzianego zastosowania przez 
indywidualnego pacjenta.

Akapitu pierwszego nie stosuje się do 
osoby, której nie uważa się za producenta, 
jak określono w art. 2 pkt 16, a która 
montuje lub dostosowuje wyrób już 
wprowadzony do obrotu w celu jego 
przewidzianego zastosowania przez 
indywidualnego pacjenta lub określonej 
i ograniczonej grupy pacjentów w jednej 
placówce opieki medycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia badań przeprowadzanych w zakładach jest bardzo kontrowersyjna. We wniosku 
COM przewiduje się pokrycie badań przeprowadzanych w zakładach, zaliczanych do klas A, 
B i C, jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, przy jednoczesnym, pełnym uwzględnieniu 
badań przeprowadzanych w zakładach i zaliczanych do klasy D. Sprawozdawca komisji 
opiniodawczej chce zachować główną strukturę wniosku, jednak w określonych przypadkach 
szpitale dostosowują badania klasy D do potrzeb pacjentów. Sytuacja taka ma miejsce nie 
tylko w pojedynczych przypadkach, ale także przejawia się w przypadku wytycznych 



PE506.196v01-00 32/63 PR\928989PL.doc

PL

określanych na przykład dla wcześniaków. Po takim koniecznym dostosowaniu badań 
placówka opieki medycznej nie powinna być zobowiązana do przeprowadzania nowej 
i kompletnej oceny zgodności.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Tłumaczenie deklaracji zgodności na wszystkie języki urzędowe Unii, obowiązujące 
w państwach, w których dany wyrób jest udostępniany, uznaje się z reguły za niewspółmierny 
wysiłek administracyjny, a tym samym powodujący znaczne koszty, szczególnie dla MŚP, w 
przypadku których działania takie nie są uzasadnione. Podobnie jak określono w aktualnej 
dyrektywie, udostępnienie deklaracji w jednym języku Unii powinno wystarczyć.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 85, zmieniających lub 
uzupełniających, w kontekście postępu 
technicznego, minimalny zakres treści 
deklaracji zgodności UE określony 
w załączniku III.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Deklaracja zgodności jest głównym środkiem pozwalającym udowodnić zgodność 
z prawodawstwem i stanowi istotny element prawodawstwa, w związku z czym, zgodnie z art. 
290 Traktatu, nie można jej zmienić na podstawie aktu delegowanego.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyrobów do samokontroli 
i wyrobów do badań przyłóżkowych
producent spełnia ponadto dodatkowe 
wymagania określone w załączniku VIII 
sekcja 6.1.

W przypadku wyrobów do samokontroli 
producent spełnia ponadto dodatkowe 
wymagania określone w załączniku VIII 
sekcja 6.1.

Or. en

Uzasadnienie

Określa się wymogi dotyczące tzw. wyrobów do badań przyłóżkowych (są to badania 
przeprowadzane poza środowiskiem laboratoryjnym, które muszą jednak być zawsze 
przeprowadzane przez osobę wykwalifikowaną) w zakresie procedury oceny zgodności oraz 
niezależnie od klasyfikacji badania pod względem jego ryzyka. Co więcej, wymóg dotyczący 
badania projektu zgodnie z załącznikiem VIII pkt 6.1 obowiązuje bez zmian. Biorąc pod 
uwagę klasyfikację ryzyka, wymóg ten oznacza, iż konieczne będzie poniesienie znacznych 
dodatkowych kosztów oraz wykonanie ogromnych dodatkowych prac, które w gruncie rzeczy 
są nieuzasadnione.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 5 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku wyrobów do badań 
przyłóżkowych, do wymagań określonych 
w załączniku VIII sekcja 6.1. 

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Należy odróżnić ocenę zgodności od klas ryzyka określonych dla wyrobów do badań 
przyłóżkowych. W przypadku załącznika VIII, wyroby do badań przyłóżkowych, 
sklasyfikowane jako wyroby klasy A, należy traktować tak samo, jak wszystkie pozostałe 
wyroby. W związku z tym zasady klasyfikacji przenosi się na ścieżki związane z oceną 
zgodności oraz do wymogów, które są również związane z tą oceną. 

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 5 – akapit drugi –litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku wyrobów z funkcją 
pomiarową – do aspektów produkcji 
dotyczących zgodności produktów 
z wymaganiami metrologicznymi.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

We wszystkich wyrobach do diagnostyki in vitro funkcja pomiarowa jest dostępna z definicji. 
Do oceny funkcji pomiarowej tych wyrobów potrzebna jest większość wymogów dotyczących 
działania oraz część dowodów klinicznych, jakie są wymagane dla każdego wyrobu. Tekst ten 
jest ogólnym oświadczeniem dotyczącym funkcji pomiarowej i został zaczerpnięty z wniosku 
dotyczącego wyrobów medycznych. Nie zapewnia on jednak dodatkowych zabezpieczeń dla 
wyrobów do diagnostyki in vitro.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W kontekście postępu technicznego 
lub wszelkich informacji uzyskanych w 
trakcie wyznaczania lub monitorowania 
jednostek notyfikowanych określonych w 
art. 26 do 38 lub w trakcie działań w 
zakresie obserwacji i nadzoru rynku, 
o których to działaniach mowa w art. 59 
do 73, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 

skreślony
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zgodnie z art. 85 zmieniających lub 
uzupełniających procedury oceny 
zgodności określone w załącznikach VIII 
do X.

Or. en

Uzasadnienie

Procedury oceny zgodności stanowią istotny element prawodawstwa i w związku z tym, 
zgodnie z art. 290 Traktatu, nie można ich zmienić na podstawie aktu delegowanego.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodność w normalnych warunkach 
używania z ogólnymi wymogami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i działania 
określonymi w załączniku I wykazuje się 
w oparciu o dowody kliniczne. 

1. Zgodność w normalnych warunkach 
używania z ogólnymi wymogami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i działania 
określonymi w załączniku I wykazuje się 
w oparciu o dowody kliniczne lub 
dodatkowe dane dotyczące 
bezpieczeństwa, określone dla ogólnych 
wymogów dotyczących bezpieczeństwa 
i działania, nieobjęte zakresem dowodów 
klinicznych. 

Or. en

Uzasadnienie

Liczne ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa i działania nie są objęte zakresem dowodów 
klinicznych; są to przykładowo wymogi dotyczące bezpieczeństwa chemicznego, 
mechanicznego oraz elektrycznego. W związku z tym, podczas określania zgodności z 
ogólnymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i działania należy uwzględnić dowody 
kliniczne, jednak inne kwestie są również ważne.
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Poprawka 44

Propozycja regulacji
Artykuł 47 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeśli producent twierdzi, że jego wyrób 
przynosi korzyści kliniczne, albo opisuje 
takie korzyści, to jednym z wymogów jest 
przedstawienie dowodu na takie korzyści.

Or. de

Uzasadnienie

Nie dla wszystkich wyrobów do diagnostyki in vitro wymagane są badanie skuteczności 
klinicznej. Byłoby to zresztą sprzeczne z zasadą proporcjonalności, jednak zgodnie z 
prawodawstwem UE w innych obszarach, na przykład Health Claims, producent jest 
zobowiązany przedstawić dowód na korzyści kliniczne, jeśli twierdzi, że takie korzyści 
powstają.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – litery a i b

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 do diagnostyki in vitro, o 
których mowa w art. 2 pkt 2, 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 do diagnostyki in vitro, 
o których mowa w art. 2 pkt 2, i działały 
zgodnie z zamierzeniem określonym przez 
producenta lub sponsora;

(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. en

Uzasadnienie

Z perspektywy ochrony pacjenta nie ma znaczenia to, że za przeprowadzenie badania 
skuteczności klinicznej odpowiedzialny jest producent i że badanie to ma stanowić podstawę 
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do przyznania oznakowania CE w przyszłości, czy też to, że badanie ma zostać 
przeprowadzone w celach niekomercyjnych, związanych szczególnie z kwestiami naukowymi. 
Przepisom tego rozporządzenia podlegają również badania skuteczności klinicznej, za które 
odpowiedzialna jest osoba lub organizacja inna aniżeli potencjalny producent lub którymi
taka osoba lub organizacja zarządza.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Badania skuteczności klinicznej planuje 
się i prowadzi tak, by chronić prawa, 
bezpieczeństwo i dobro uczestników takich 
badań i by dane kliniczne, będące 
wynikiem tego badania, były wiarygodne 
i odporne. Badań takich nie należy 
przeprowadzać, jeżeli związane z nimi
ryzyko nie znajduje medycznego 
uzasadnienia pod względem ewentualnych 
korzyści wynikających ze stosowania 
wyrobu.

Or. en

Uzasadnienie

W zaproponowanej poprawce uwzględnia się fakt, że zakresu innowacji medycznych nie 
można ograniczać wyłącznie do dostarczania nowych rozwiązań technologicznych. Poza 
sprawdzonymi korzyściami terapeutycznymi innowacje te muszą się także charakteryzować 
właściwym stosunkiem ryzyka do korzyści.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku interwencyjnych badań 
skuteczności klinicznej zgodnych 
z definicją w art. 2 pkt 37 i w przypadku 
innych badań skuteczności klinicznej, jeśli 
prowadzenie takich badań, w tym 
pobieranie próbek, obejmuje procedury 

6. W przypadku interwencyjnych badań 
skuteczności klinicznej zgodnych 
z definicją w art. 2 pkt 37 i w przypadku 
innych badań skuteczności klinicznej, jeśli 
prowadzenie takich badań, w tym 
pobieranie próbek, obejmuje procedury 
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inwazyjne lub inne zagrożenia dla 
uczestników badania, stosuje się, oprócz 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
artykule, wymagania określone w art. 49 
do 58 i w załączniku XIII.

inwazyjne lub inne zagrożenia dla 
uczestników badania, stosuje się, oprócz 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
artykule, wymagania określone w art. 49 
do 58 i w załączniku XIII. Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących dostarczania 
wykazu badań, z którymi wiąże się 
nieistotne ryzyko zgodnie z art. 85, co 
umożliwia odstępstwo od odnośnego
artykułu. 

Or. en

Uzasadnienie

Nie każdy rodzaj ryzyka uzasadnia w rzeczywistości konieczność stosowania bardzo surowych 
zasad dotyczących interwencyjnych badań skuteczności klinicznej, np. istnieją procedury 
związane z pobieraniem próbek, takich jak próbki potu, z którymi wiąże się ryzyko, np. ryzyko
podrażnienia skóry, lecz w żadnym razie nie jest to ryzyko poważne. Należy odpowiedzieć na 
pytanie dotyczące tego, co w tym przypadku uznaje się za ryzyko o małym znaczeniu.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Okres zaproponowany w ust. 2 oznacza, iż w wyniku weekendów oraz dni ustawowo wolnych 
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od pracy właściwy organ może nie mieć czasu na sprawdzenie wniosku, i z tego powodu 
możliwość uczestnictwa komisji etycznej, która może po swojej stronie uznać daną 
dokumentacją są najważniejszą, jest de facto wykluczona. W związku z tym należy 
odpowiednio wydłużyć okres podany w ust. 2 i 3.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Okres zaproponowany w ust. 2 oznacza, iż w wyniku weekendów oraz dni ustawowo wolnych 
od pracy właściwy organ może nie mieć czasu na sprawdzenie wniosku, i z tego powodu 
możliwość uczestnictwa komisji etycznej, która może po swojej stronie uznać daną 
dokumentacją są najważniejszą, jest de facto wykluczona. W związku z tym należy 
odpowiednio wydłużyć okres podany w ust. 2 i 3.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Korekta terminu jest niezbędna z uwagi na konieczność ułatwienia przeprowadzenia 
skutecznej oceny badania skuteczności klinicznej. W przypadku badań skuteczności klinicznej 
przeprowadzanych w kilku państwach członkowskich szczególne znaczenie ma to, aby 
dostępna była odpowiednia ilość pozostałego czasu w celu przeprowadzenia skoordynowanej 
oceny zgodnie z art. 56. Z uwagi na to, że w projekcie rozporządzenia nie określono terminu 
dla oceny specjalnej, przeprowadzanej w przypadku wielonarodowych badań skuteczności 
klinicznej, należy odpowiednio skorygować termin oceny ogólnej, podany w tym 
rozporządzeniu.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 5 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby badania skuteczności klinicznej były 
zawieszane, anulowane lub tymczasowo 
przerywane w przypadku, gdyby w świetle 
nowych faktów badania te nie mogły
zostać zatwierdzone przez właściwy organ 
lub gdyby komisja etyczna nie mogła 
pozytywnie zaopiniować tych badań.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 54 poruszona jest kwestia dotycząca wymiany informacji pomiędzy państwami 
członkowskimi w przypadku, gdy jedno państwo zażąda zawieszenia, anulowania lub 
tymczasowego przerwania badania klinicznego. W projekcie rozporządzenia nie określono 
jednak okoliczności, w jakich państwo członkowskie może podjąć taką decyzję. Jest to 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy udostępnione zostaną nowe informacje, które będą 
uniemożliwiały zatwierdzenie badania.
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 6 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. 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, takimi jak zasady 
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 1964 r., ostatnio
zmienionej w 2008 r. przez 
59. Zgromadzenie Ogólne Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy w Seulu.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst został przeniesiony z załącznika do art. 49. Tekst dotyczący tych ważnych rozważań 
powinien znajdować się w rozporządzeniu, a nie tylko w załącznikach.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 6 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Wydanie zatwierdzenia jest możliwe 
tylko wtedy, gdy niezależna komisja 
etyczna wyda wcześniej pozytywną ocenę 
dla badania skuteczności klinicznej. 
Oświadczenie komisji etycznej obejmuje 
w szczególności medyczne uzasadnienie 
badania, zgodę uczestnika badania 
wyrażoną po uzyskaniu kompletnych 
informacji dotyczących badania 



PE506.196v01-00 42/63 PR\928989PL.doc

PL

skuteczności oraz odpowiedniości osób 
przeprowadzających badanie i obiektów, w 
których badanie to ma zostać 
przeprowadzane.
Zadanie komisji etycznej polega na 
ochronie praw, bezpieczeństwa oraz 
dobrego samopoczucia wszystkich 
uczestników badania, użytkowników oraz 
stron trzecich. Komisja nie ulega 
wpływom badaczy, sponsorów lub innym, 
niewłaściwym wpływom. Uwzględnia ona 
przepisy oraz rozporządzenia 
obowiązujące w kraju lub krajach, w 
których badanie ma zostać 
przeprowadzone, a także odpowiednie, 
międzynarodowe normy i standardy. 
W skład komisji etycznej wchodzi 
odpowiednia liczba członków, którzy 
wspólnie posiadają odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie, dzięki 
którym są one w stanie dokładnie ocenić 
naukowe, medyczne oraz etyczne aspekty 
badania klinicznego. 
Państwa członkowskie podejmują kroki 
niezbędne do utworzenia komisji 
etycznych oraz ułatwienia ich pracy.

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp 6b (nowy) akapity pierwszy i drugi są powiązane z debatą na temat badań klinicznych. 
Aby zagwarantować ochronę uczestnika badania, konieczne jest zatwierdzenie przez państwa
członkowskie na podstawie decyzji właściwej, niezależnej i interdyscyplinarnej komisji 
etycznej. Negatywna decyzja komisji musi skutkować odmową zatwierdzenia badania 
skuteczności klinicznej. Wniosek stanowi odzwierciedlenie międzynarodowych standardów 
ochrony, określonych w deklaracji helsińskiej.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49a
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Nadzór sprawowany przez państwa 
członkowskie

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
inspektorów odpowiedzialnych za 
nadzorowanie zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem, a także dopilnowują, 
aby posiadali odpowiednie kwalifikacje 
i byli odpowiednio przeszkoleni.
2. Za przeprowadzenie inspekcji 
odpowiada państwo członkowskie, 
w którym się ona odbywa.
3. Jeżeli państwo członkowskie ma zamiar 
przeprowadzić inspekcję w odniesieniu do 
jednego lub kilku interwencyjnych badań 
skuteczności klinicznej prowadzonych w 
więcej niż jednym państwie członkowskim, 
państwo to zawiadamia o swoim zamiarze, 
za pośrednictwem portalu unijnego, 
pozostałe zainteresowane państwa 
członkowskie, Komisję oraz Agencję, a 
także powiadamia je o swoich ustaleniach 
po zakończeniu inspekcji. 
4. MDCG koordynuje współpracę 
w zakresie inspekcji przeprowadzanych 
pomiędzy państwami członkowskimi oraz 
inspekcji przeprowadzanych przez 
państwa członkowskie w państwach 
trzecich. 
5. Po zakończeniu inspekcji państwo 
członkowskie, które odpowiada za jej 
przeprowadzenie, sporządza sprawozdanie 
z inspekcji. Państwo to udostępnia 
sprawozdanie z inspekcji sponsorowi 
danego badania klinicznego oraz za 
pośrednictwem portalu unijnego 
przekazuje to sprawozdanie do unijnej 
bazy danych. Zainteresowane państwo 
członkowskie dopilnowuje, aby podczas 
udostępniania sponsorowi sprawozdania 
z inspekcji, chroniona była poufność tego 
sprawozdania.
6. Komisja określa szczegóły dotyczące 
tworzenia procedur związanych 
z inspekcjami poprzez wprowadzanie 
aktów delegowanych zgodnie z art. 85.
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Or. en

Uzasadnienie

In contrast to the proposal of the Commission for a Regulation on clinical trials on medicinal 
products for human use (COM 2012, 369 final), the proposed Regulation contains no 
provisions regarding inspections. It must not be left to the discretion of the Member States to 
decide whether to monitor the conduct of clinical investigations. This could lead to decisions 
on whether to monitor an investigation being made dependent upon the availability of 
appropriate budgetary means. This could result in clinical investigations being carried out 
preferentially in states which dispense with monitoring. The concrete wording of the proposal 
follows Articles 75 and 76 of the proposal of the Commission for a Regulation on clinical 
trials on medicinal products for human use (COM 2012, 369 final).

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – 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 
ciężkiego incydentu.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zapewnić właściwe zrozumienie tematu, w całym art. 61 dotyczącym „analizy ciężkich 
incydentów oraz zewnętrznych działań naprawczych w zakresie bezpieczeństwa” zamiast 
o incydencie należy mówić o ciężkim incydencie.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 3 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) art. 23 ust. 2 i 3 oraz art. 43 ust. 4 
stosuje się od dnia [18 miesięcy od daty 
wniosku określonego w ustępie 2] r.;

a) Art. 23 ust. 1 stosuje się od dnia …*;

__________________________

* Dz.U.: proszę wpisać datę: 18 miesięcy 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek komisji obejmuje bardzo długi okres przejściowy, sięgający 5 lat (patrz 
uzasadnienie). Nie istnieje nagła potrzeba usprawnienia systemu. Art. 23 ust. 1 dotyczy 
tworzenia systemu elektronicznego przez komisję, w ramach współpracy z państwami 
członkowskimi. Należy to zrobić jak najszybciej. W art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 3 i art. 23 ust. 4 
przewidziany jest jeszcze dłuższy okres, w jakim firmy powinny skorzystać z systemu 
elektronicznego. Jeśli system ten zostanie szybko wdrożony, ten dłuższy okres nie będzie 
wymagany.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 3 – litera b a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Art. 74 stosuje się od dnia …*);
_____________________________
* Dz.U.: proszę wpisać datę: sześć 
miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.
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Or. en

Uzasadnienie

Wniosek komisji obejmuje bardzo długi okres przejściowy, sięgający 5 lat (patrz 
uzasadnienie). Nie istnieje nagła potrzeba usprawnienia systemu. Art. 74 dotyczy obowiązku, 
jaki spoczywa na państwie członkowskim, jeżeli chodzi o wyznaczenie właściwego organu lub 
właściwych organów. Należy to zrobić jak najszybciej.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 3 – litera b b (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) Art. 75–77 stosuje się od dnia…*;
___________________________
* Dz.U.: proszę wpisać datę: 12 miesięcy 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek komisji obejmuje bardzo długi okres przejściowy, sięgający 5 lat. Okres ten może być 
wymagany w przypadku elementów, w ramach których MŚP mają do czynienia z całkowicie 
nowymi rozwiązaniami, na przykład gdy muszą w przyszłości przeprowadzić ocenę zgodności, 
a zgodnie z aktualną dyrektywą nie musiały tego robić. Nie istnieje nagła potrzeba 
usprawnienia systemu. Art. 75–77 dotyczą współpracy pomiędzy państwami członkowskimi 
oraz grupą koordynacyjną ds. wyrobów medycznych. Należy to zrobić jak najszybciej.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 3 – litera b c (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) Art. 59–64 stosuje się od dnia….*;
___________________________
* Dz.U.: proszę wpisać datę: 24 miesiące 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
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Or. en

Uzasadnienie

Wniosek komisji obejmuje bardzo długi okres przejściowy, sięgający 5 lat (patrz 
uzasadnienie). Nie istnieje nagła potrzeba usprawnienia systemu. Art. 59 - 64 dotyczą 
obserwacji oraz nadzoru rynku i, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, powinny jak 
najszybciej wejść w życie.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 3 – litera b d (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bd) Art. 78 stosuje się od dnia…*.
__________________________
* Dz.U.: proszę wpisać datę: 24 miesiące 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek komisji obejmuje bardzo długi okres przejściowy, sięgający 5 lat (patrz 
uzasadnienie). Nie istnieje nagła potrzeba usprawnienia systemu. Art. 78 dotyczy 
laboratoriów referencyjnych UE i, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, powinien wejść 
w życie w ciągu 24 miesięcy.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Akty wykonawcze, wspomniane w 
art. 31 ust. 4, 40 ust. 9, 42 ust. 8, 46 ust 2 
oraz art. 58 i 64, przyjmuje się do dnia ...*
____________________________
* Dz.U.: proszę wpisać datę: 12 miesięcy 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
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Uzasadnienie

Aby zapewnić uczestnikom rynku, szczególnie MŚP, wystarczającą ilość czasu na 
przygotowanie się na nową sytuację, należy jak najszybciej przyjąć akty wykonawcze. Jest to 
również niezbędne jeżeli chodzi o jak najszybsze zwiększenie jakości systemu, który ma 
kapitalne znaczenie dla zdrowia publicznego.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 16 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16. Ochrona przed zagrożeniami 
powodowanymi przez wyroby medyczne 
przeznaczone przez producenta do 
samokontroli lub do badań przyłóżkowych

16. Ochrona przed zagrożeniami 
powodowanymi przez wyroby medyczne 
przeznaczone przez producenta do 
samokontroli 

16.1 Wyroby przeznaczone do 
samokontroli lub do badań przyłóżkowych
są projektowane i produkowane w taki 
sposób, aby ich działanie było zgodne z ich 
przewidzianym zastosowaniem, biorąc pod 
uwagę umiejętności przewidzianego 
użytkownika i środki dostępne takiej 
osobie, a także wpływ dających się 
racjonalnie przewidzieć różnic w technice 
przewidzianego użytkownika oraz 
otoczeniu. Informacje i instrukcje 
dostarczone przez producenta są dla 
przewidzianego użytkownika łatwe do 
zrozumienia i zastosowania.

16.1 Wyroby przeznaczone do 
samokontroli są projektowane i 
produkowane w taki sposób, aby ich 
działanie było zgodne z ich przewidzianym 
zastosowaniem, biorąc pod uwagę 
umiejętności przewidzianego użytkownika 
i środki dostępne takiej osobie, a także 
wpływ dających się racjonalnie 
przewidzieć różnic w technice 
przewidzianego użytkownika oraz 
otoczeniu. Informacje i instrukcje 
dostarczone przez producenta są dla 
przewidzianego użytkownika łatwe do 
zrozumienia i zastosowania. 

16.2 Wyroby przeznaczone do 
samokontroli lub do badań przyłóżkowych
są projektowane i produkowane w taki 
sposób, aby 

16.2 Wyroby przeznaczone do 
samokontroli są projektowane 
i produkowane w taki sposób, aby

- zagwarantować, że wyrób jest łatwy w 
użyciu dla przewidzianego użytkownika na 
wszystkich etapach zabiegu, oraz

- zagwarantować, że wyrób jest łatwy w 
użyciu dla przewidzianego użytkownika na 
wszystkich etapach zabiegu, oraz

- w możliwie największym stopniu 
ograniczyć ryzyko popełnienia błędu przez 
przewidzianego użytkownika podczas 
obsługi danego wyrobu oraz, 
w stosownych przypadkach, próbki, a także 

- w możliwie największym stopniu 
ograniczyć ryzyko popełnienia błędu przez 
przewidzianego użytkownika podczas 
obsługi danego wyrobu oraz, 
w stosownych przypadkach, próbki, a także 



PR\928989PL.doc 49/63 PE506.196v01-00

PL

podczas interpretacji wyników. podczas interpretacji wyników.
16.3 Wyroby przeznaczone do 
samokontroli lub do badań przyłóżkowych, 
jeśli jest to z racjonalnego punktu widzenia 
możliwe, obejmują procedurę, dzięki której 
przewidziany użytkownik

16.3 Wyroby przeznaczone do 
samokontroli, jeśli jest to z racjonalnego 
punktu widzenia możliwe, obejmują 
procedurę, dzięki której przewidziany 
użytkownik

- może w czasie stosowania wyrobu 
zweryfikować, czy wyrób działa zgodnie 
z podanym przez producenta 
przeznaczeniem, oraz

- może w czasie stosowania wyrobu 
zweryfikować, czy wyrób działa zgodnie 
z podanym przez producenta 
przeznaczeniem, oraz

- otrzymuje ostrzeżenie, jeśli wyrób nie 
dostarczył ważnego wyniku.

- otrzymuje ostrzeżenie, jeśli wyrób nie 
dostarczył ważnego wyniku.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja przyrównała wyroby przeznaczone do samokontroli do wyrobów przeznaczonych dla 
użytkownika profesjonalnego. Nie jest to właściwe, ponieważ pomiędzy osobami 
wykwalifikowanymi a laikami nie występuje żadna różnica. Tekst opracowany przez Komisję 
może nakładać niepotrzebne obciążenia szczególnie na MŚP.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 17.1 – punkt vi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) Informacje o ryzyku szczątkowym, 
które muszą zostać przekazane 
użytkownikowi lub innej osobie, należy 
zawrzeć w formie ograniczeń, 
przeciwwskazań, informacji o środkach 
ostrożności lub ostrzeżeń w informacji 
obowiązkowo podawanej przez 
producenta.

(vi) Informacje o ryzyku szczątkowym, 
które muszą zostać przekazane 
użytkownikowi lub innej osobie, należy 
zawrzeć w formie ograniczeń, informacji 
o środkach ostrożności lub ostrzeżeń w 
informacji obowiązkowo podawanej przez 
producenta.

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieją żadne przeciwwskazania dla wyrobów do diagnostyki in vitro, a jedynie 
ograniczenia. Z wyrobu takiego można nadal korzystać, jednak należy uwzględnić 
ograniczenia (np. podczas określania statusu immunologicznego, należy pamiętać o tym, czy 
dana osoba była w ostatnim czasie szczepiona. Niezależnie od statusu, samo badanie w 
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ramach diagnostyki in vitro można przeprowadzić bez żadnego ryzyka, a jego wynik należy 
zinterpretować, biorąc pod uwagę to ograniczenie).

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 17.2 – punkt xv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Prawie każdy wyrób medyczny do diagnostyki in vitro jest przeznaczony do jednorazowego 
użytku, co jest oczywiste dla każdej osoby, która z niego korzysta. Podczas próby ponownego 
użycia takiego wyrobu, wyrób ten właściwie nie spełnia swojej funkcji. Oznaczenie jest 
powierzchowne i byłoby jedynie mylące dla pacjentów i pozostałych użytkowników. 
Zob. poprawka 17.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 17.3 – punkt i) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) Przewidziane zastosowanie wyrobu: (ii) Przewidziane zastosowanie wyrobu, 
które może obejmować: 

Or. en

Uzasadnienie

Wyszczególnione punkty nie wyczerpują całego tematu i nie zawsze odnoszą się do każdego 
wyrobu. Zharmonizowany z tekstem załącznika II pkt 1.1 lit. c).
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.2 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wskazanie wszystkich miejsc, w tym 
miejsc należących do dostawców 
i podwykonawców, w których 
przeprowadza się działania związane z 
produkcją. 

b) wskazanie wszystkich miejsc, w tym 
miejsc należących do dostawców 
i podwykonawców, w których 
przeprowadza się najważniejsze działania 
związane z produkcją. 

Or. en

Uzasadnienie

Punkt należy zharmonizować z dokumentem grupy roboczej ds. globalnej harmonizacji 
(GHTF) – „Streszczenie dokumentacji technicznej dla celów wykazania zgodności z ogólnymi 
zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i działania wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro”.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Część B – punkt 13 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. oznakowanie wyrobu jako wyrobu 
jednorazowego użytku (t/n),

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Koncepcja wyrobów jednorazowego użytku jest niewłaściwa w przypadku wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro. Zob. poprawka 17.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – punkt 2.3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wykrywania obecności czynnika c) wykrywania obecności czynnika 
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zakaźnego, w przypadku gdy występuje 
znaczące ryzyko, że błędny wynik 
spowodowałby zgon lub ciężką 
niepełnosprawność osoby lub płodu 
poddanych badaniu, lub potomstwa danej 
osoby;

zakaźnego, w przypadku gdy występuje 
znaczące ryzyko, że błędny wynik 
spowodowałby zgon lub ciężką 
niepełnosprawność osoby, płodu lub 
zarodka poddanych badaniu, lub 
potomstwa danej osoby; 

Or. en

Uzasadnienie

Dostępne są badania, które można przeprowadzać nie tylko na płodzie, ale także na zarodku 
(do trzeciego miesiąca ciąży). Należy je uwzględnić w rozporządzeniu i zaliczyć do klasy C, 
ponieważ to samo ryzyko, jakie występuje w przypadku badań przeprowadzanych na płodach, 
wiąże się z badaniami charakteryzującymi się niską jakością. 

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – punkt 2.3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) badań przesiewowych w kierunku 
chorób wrodzonych u płodu.

j) badań przesiewowych w kierunku 
chorób wrodzonych u płodu lub zarodka.

Or. en

Uzasadnienie

Dostępne są badania związane z diagnostyką prenatalną, a także genetyczne badania 
preimplantacyjne, które można również przeprowadzać na zarodku (do trzeciego miesiąca 
ciąży). Należy je uwzględnić w rozporządzeniu i zaliczyć do klasy C, ponieważ to samo 
ryzyko, jakie występuje w przypadku badań przeprowadzanych na płodach, wiąże się 
z badaniami charakteryzującymi się niską jakością.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 4.4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.4 Jednostka notyfikowana przeprowadza 
losowo niezapowiedziane kontrole 
w zakładzie producenta oraz, w 
stosownych przypadkach, w zakładach 

4.4 Jednostka notyfikowana przeprowadza 
losowo niezapowiedziane kontrole w 
zakładzie producenta oraz, w stosownych 
przypadkach, w zakładach dostawców lub 
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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.

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 ta przeprowadza 
takie kontrole przynajmniej raz na trzy 
lata. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 6.1 – akapit pierwszy – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.1. Badanie projektu wyrobów 
sklasyfikowanych jako wyroby klasy A, B 
lub C przeznaczone do samokontroli oraz 
do badań przyłóżkowych

6.1 Badanie projektu wyrobów 
sklasyfikowanych jako wyroby klasy A, B 
lub C przeznaczone do samokontroli oraz 
wyroby klasy C przeznaczone do badań 
przyłóżkowych

Or. en

Uzasadnienie

Należy odróżnić ocenę zgodności od klas ryzyka określonych dla wyrobów do badań 
przyłóżkowych. W przypadku załącznika VIII, wyroby do badań przyłóżkowych, 
sklasyfikowane jako wyroby klasy B, należy traktować tak samo, jak wszystkie pozostałe 
wyroby. W związku z tym zasady klasyfikacji przenosi się na ścieżki związane z oceną 
zgodności oraz do wymogów, które są również związane z tą oceną.
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Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 6.1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Producent wyrobów do samokontroli lub 
do badań przyłóżkowych
sklasyfikowanych jako wyroby klasy A, B 
lub C przedkłada jednostce notyfikowanej, 
o której mowa w sekcji 3.1, wniosek o 
zbadanie projektu. 

a) Producent wyrobów do samokontroli 
sklasyfikowanych jako wyroby klasy A, B 
lub C oraz wyrobów do badań 
przyłóżkowych sklasyfikowanych jako 
wyroby klasy C przedkłada jednostce 
notyfikowanej, o której mowa w sekcji 3.1, 
wniosek o zbadanie projektu. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy odróżnić ocenę zgodności od klas ryzyka określonych dla wyrobów do badań 
przyłóżkowych. W przypadku załącznika VIII, wyroby do badań przyłóżkowych, 
sklasyfikowane jako wyroby klasy B, należy traktować tak samo, jak wszystkie pozostałe 
wyroby. W związku z tym zasady klasyfikacji przenosi się na ścieżki związane z oceną 
zgodności oraz do wymogów, które są również związane z tą oceną.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – Część A – punkt 2.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3a Badanie skuteczności klinicznej 
z udziałem 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 
skuteczności klinicznej mogą być 
prowadzone wyłącznie w przypadku 
spełnienia, oprócz warunków ogólnych, 
wszystkich następujących warunków:
– uzyskano świadomą zgodę 
przedstawiciela ustawowego, która 
stanowi domniemaną wolę uczestnika 
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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 
jednoznaczne życzenie uczestnika 
niezdolnego do wyrażenia świadomej 
zgody, lecz zdolnego do wyrażania opinii 
i oceny powyższych informacji, dotyczące 
odmowy jego udziału w badaniu 
skuteczności klinicznej, lub jego wolę 
wycofania z tego badania w każdej chwili;
– nie udziela się żadnych premii lub 
zachęt finansowych poza wynagrodzeniem 
za uczestnictwo w badaniu skuteczności 
klinicznej;
– takie badanie jest niezbędne w celu 
potwierdzenia danych uzyskanych 
w badaniu skuteczności klinicznej 
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 skuteczności klinicznej 
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 skuteczności klinicznej 
będzie się wiązał z odniesieniem przez 
uczestnika niezdolnego do wyrażenia 
świadomej zgody korzyści większych niż 
ryzyko, albo nie będzie wiązał się z 
żadnym ryzykiem;
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– 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.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – punkt 2.3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3b Badanie skuteczności klinicznej 
z udziałem małoletnich
Badania skuteczności klinicznej 
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 
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wszystkich odpowiednich informacji, 
dostosowanych do jego wieku i 
dojrzałości, dotyczących badania 
skuteczności klinicznej, 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 
skuteczności klinicznej, lub jego wolę 
wycofania z tego badania w każdej chwili; 
– nie udziela się żadnych premii lub 
zachęt finansowych poza wynagrodzeniem 
za uczestnictwo w badaniu skuteczności 
klinicznej;
– takie badanie jest niezbędne w celu 
potwierdzenia danych uzyskanych 
w badaniach skuteczności klinicznej 
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 skuteczności klinicznej 
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 skuteczności klinicznej 
wynikają pewne bezpośrednie korzyści dla 
grupy pacjentów;
– przestrzegano odpowiednich wytycznych 
naukowych Agencji;
– komisja etyczna posiadająca fachową 
wiedzę pediatryczną lub po zasięgnięciu 
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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 leczniczych, 
postanowienia dotyczące interwencyjnych badań skuteczności klinicznej są bardzo słabe i 
mało precyzyjne. Z interwencyjnymi badaniami skuteczności klinicznej może wiązać się 
bardzo duże ryzyko dla pacjenta, występujące przykładowo podczas pobierania próbki 
metodą nakłucia lędźwiowego. W związku z tym należy określić odpowiednie postanowienia. 
Celem wniosku jest utrzymanie co najmniej takiego poziomu ochrony, jaki jest gwarantowany 
od 2001 r. dla badań klinicznych produktów leczniczych w ramach dyrektywy 2001/20/WE.
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UZASADNIENIE

 Czym są wyroby medyczne do diagnostyki in vitro?

Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro to wyroby medyczne przeznaczone do 
przeprowadzania diagnostyki na zewnątrz organizmu człowieka (in vitro), która może mieć 
miejsce w laboratorium lub przy pacjencie, na przykład przy jego łóżku. Diagnostyka ta 
obejmuje rozmaite badania, takie jak samodzielne badanie poziomu cukru we krwi, badania 
na obecność wirusa HIV oraz testy DNA.

 Dlaczego ulepszenie rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro jest tak ważne?

W opinii wielu osób rozporządzenie dotyczące wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro 
jest „młodszą siostrą” rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych. Na posiedzeniu, 
które odbyło się 26 lutego, Sine Jensen z Duńskiej Rady Konsumentów, należąca do grona 
ekspertów, oświadczyła, iż rozporządzenie dotyczące wyrobów medycznych do diagnostyki 
in vitro nie jest „młodszą siostrą” rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych, lecz 
rozporządzeniem „nadrzędnym” w stosunku do tego rozporządzenia i być może w stosunku 
do wszystkich terapii, w tym zabiegów chirurgicznych i wyrobów farmaceutycznych. Bez 
odpowiedniej diagnostyki nie można podjąć właściwego leczenia lub zapobiegać chorobom. 
Niestety aktualna dyrektywa nie umożliwia wyeliminowania z rynku słabej jakości 
wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. W przeszłości zdarzało się tak, że na rynek 
europejski było wprowadzany wyrób słabej jakości, służący do przeprowadzania badania na 
obecność wirusa HIV, który jednak posiadał oznaczenie CE. Zanim jednostki notyfikowane 
zatwierdziły oznaczenie CE, instytut naukowy stwierdził już, że wyniki badań, 
przeprowadzanych z użyciem tych wyrobów, były o wiele bardziej przekłamane, aniżeli 
wyniki badań przeprowadzanych z użyciem innych dostępnych wyrobów, co oznacza, że 
wynik tych badań był ujemny, podczas gdy dana osoba była w rzeczywistości zakażona 
wirusem HIV. Pomimo tego wyrób ten był obecny na rynku UE od wielu lat. Jeżeli osoba, 
w przypadku której uzyskano przekłamany, ujemny wynik badania na obecność wirusa HIV, 
zostanie poddana transfuzji krwi, pojawi się ryzyko zagrożenia życia tej osoby. Wszystkie 
osoby zakażone wirusem HIV, w przypadku których wynik badania będzie przekłamany 
(ujemny), stwarzają ryzyko dla swoich partnerów. W pewnym sensie, źle przeprowadzane 
badania na obecność wirusa HIV, stanowią większe zagrożenie dla zdrowia człowieka, aniżeli 
niskiej jakości implanty wszczepiane w piersi lub biodra. Podobne sytuacje były zgłaszane w 
przypadku zapalenia wątroby typu C, które jest nadal chorobą zagrażającą życiu, której nie 
można odpowiednio leczyć. Jak podano, pewien ekspert w dziedzinie testów DNA wysłał tę 
samą próbkę do czterech różnych laboratoriów i otrzymał cztery różne wyniki.

Przykładowe wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, 
charakteryzujące się niską jakością, objęte zakresem bieżącego 
rozporządzenia:

 wyroby do badań na obecność wirusa HIV
 wyroby do badań w zakresie zapalenia wątroby typu C
 wyrobu do testów DNA
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 Dlaczego UE musi stworzyć regulacje dotyczące tych kwestii?

Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro mogą być objęte zakresem swobodnego obiegu na 
wspólnym rynku. W przypadku rynku europejskiego wyroby te można wprowadzać do 
każdego państwa. W związku z tym Unia Europejska ma obowiązek zapewnić jak 
największy poziom bezpieczeństwa. Wniosek oparty jest na art. 114 i 168 Traktatu. 
W art. 114 znajduje się wezwanie do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzkiego. W art. 168 ust. 4c podana jest dodatkowa i jeszcze bardziej konkretna podstawa 
prawna.

 Główne usprawnienia będące odpowiedzią na obecnie występujące braki 

Komisja dołącza główne usprawnienia, które są odpowiedzią na obecnie występujące braki 
w zakresie systemu stworzonego dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. 
Usprawnienia te są podobne do tych, które wprowadzono dla innych wyrobów medycznych. 
Praca jednostek notyfikowanych zostanie w znacznej mierze usprawniona, a także 
wzmocniony zostanie nadzór, jaki państwa członkowskie sprawują nad jednostkami 
notyfikowanymi. System obserwacji i nadzoru rynku zostanie wzmocniony, co jest bardzo 
ważną informacją. Przeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli w firmach stanie się 
obowiązkowe. Co więcej Komisja proponuje wdrożenie sieci europejskich laboratoriów 
referencyjnych, które odgrywają istotną rolę jeżeli chodzi o kontrole wyrobów medycznych, 
z którymi wiąże się wysokie ryzyko. Sprawozdawca komisji opiniodawczej wyraża duże 
poparcie dla tych propozycji, które, jego zdaniem, będą miały wpływ na znaczne zwiększenie 
bezpieczeństwa pacjentów.

 Wspólne kwestie związane z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie 
wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

Istnieje wiele kwestii związanych z wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, 
w przypadku których Komisja Europejska proponuje takie same regulacje, jak w przypadku 
innych wyrobów medycznych. Duża część wniosku Komisji jest zatem identyczna. Części te 
muszą zostać poddane ocenie przeprowadzanej wspólnie przez dwóch sprawozdawców 
komisji opiniodawczej oraz odpowiednich, nieoficjalnych sprawozdawców tej komisji. Ocena 
ta obejmuje przykładowo role, strukturę oraz niezbędne usprawnienia związane z jednostkami 
notyfikowanymi, system nadzoru, ocenę wspólną, kontrolę, identyfikację oraz 
identyfikowalność i rolę Grupy Koordynacyjnej ds. Wyrobów Medycznych (MDCG).

Państwa sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, iż podstawowa struktura 
wniosku Komisji jest właściwa. Nie zaproponuje on systemu zatwierdzania wyrobów przed 
wprowadzeniem ich do obrotu, za które jest odpowiedzialny organ państwowy, natomiast 
zaproponuje, aby kontynuować prace na usprawnieniem systemu jednostek notyfikowanych. 
Oczywiście sprawozdawca ten jest chętny do podjęcia dyskusji oraz ulepszenia tekstu.

 Badania skuteczności klinicznej

We wniosku znajduje się rozdział dotyczący badań skuteczności klinicznej. Jest on 
powiązany z zaproponowanym rozporządzeniem w sprawie badań klinicznych oraz 
wnioskiem dotyczącym wyrobów medycznych. Wniosek dotyczący badań klinicznych 



PR\928989PL.doc 61/63 PE506.196v01-00

PL

spotyka się z dużą krytyką, a do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zgłaszanych jest wiele poprawek. Należy przyjąć 
odpowiednią część rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro 
w celu odniesienia się do obaw zgłoszonych w trakcie debaty na temat rozporządzenia 
w sprawie badań klinicznych.
Szczególnie w przypadku, gdy badanie skuteczności klinicznej jest powiązane ze 
znacznym ryzykiem dla uczestników tego badania, występującym przykładowo podczas 
pobierania próbki metodą nakłucia lędźwiowego, należy zapewnić najlepszy 
z możliwych poziom ochrony.
Sprawozdawca komisji opiniotwórczej wprowadza trzy główne usprawnienia w zakresie 
wniosku Komisji, które są również zgłaszane przez sporą liczbę osób w trakcie procesu 
składania wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie badań klinicznych:

1. Przed rozpoczęciem badania skuteczności klinicznej, badanie po powinno zostać 
pozytywnie zaopiniowane przez komisję etyczną.

2. Kwestie dotyczące ochrony małoletnich oraz osób niezdolnych do wyrażenia 
świadomej zgody należy określić tak samo, jak w przypadku dyrektywy w sprawie 
badań klinicznych z 2001 r.

3. Terminy należy wydłużyć w sposób umiarkowany, aby zapewnić komisji etycznej 
oraz władzom odpowiednią ilość czasu na przeprowadzenie oceny wniosku.

Uczynienie wniosku akceptowalnym dla MŚP 

Dużą liczbę firm oferujących wyroby medyczne używane do diagnozy in vitro stanowią 
MŚP. Z tego względu rozporządzenie powinno uwzględniać kwestię zdolności MŚP do 
stawienia czoła wyzwaniu. Oczywistym jest, że powyższe nie powinno mieć wpływu na 
kwestie zdrowia ani bezpieczeństwa.
Przedłożone poprawki mają na celu uwzględnienie zdolności i potrzeb MŚP. Na przykład 
niektóre wymagane informacje mogłyby być przekazywane w formie elektronicznej. 
Należałoby zatem wskazać, że informacje dotyczące produktu powinny być przekazywać 
wyłącznie w urzędowym języku UE. Obie zmiany zmniejszają potencjalny ciężar 
spoczywający na MŚP. Tłumaczenie deklaracji zgodności na wszystkie języki urzędowe UE 
w przypadku udostępniania wyrobu jest bezzasadnym, nieproporcjonalnym, 
administracyjnym, a przez to i kosztownym zabiegiem. Podobnie jak w obecnej sytuacji, 
dostępność informacji w jednym języku unijnym powinna być wystarczająca.

Klasyfikacja

Proponuje się zupełnie nowy system klasyfikacji (A-D) (A= niskie ryzyko - D= bardzo 
wysokie ryzyko). Większość zainteresowanych podmiotów uważa taki system za odpowiedni 
i oparty na międzynarodowym konsensusie.
Sprawozdawca popiera ten wniosek.

Testy „in-house“

W aktualnej dyrektywie wymogi nie dotyczą żadnych testów „in-house“ oznaczających testy 
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przeprowadzane w placówkach ochrony zdrowia, na przykład szpitalu. Komisja proponuje 
utrzymanie tej zasady w odniesieniu do testów w klasie ryzyka A, B oraz C, jednak w pełni 
zastosować wymogi w odniesieniu do testów w klasie D. Powyższe wymagałoby 
nieznacznego dostosowania się do potrzeb lekarzy i pacjentów w placówce ochrony 
zdrowia bez radykalnej zmiany koncepcji Komisji Europejskiej.

Wyroby do diagnostyki w terapii celowanej

Wyroby do diagnostyki w terapii celowanej to testy DNA, które informują o tym czy dana 
terapia będzie odpowiednia dla danego pacjenta. Niniejsze rozporządzenie powinno w 
odpowiedni sposób uregulować kwestię olbrzymich możliwości jakie oferuje medycyna 
spersonalizowana i stratyfikowana. Wniosek Komisji stanowi dobrą podstawę, którą należy 
jednak doprecyzować. Sprawozdawca proponuje, aby doprecyzować, że wyroby do 
diagnostyki w terapii celowanej nie podlegają żadnym odstępstwom.

Samokontrola i przeprowadzanie testów dla pacjentów na miejscu

Testy, które nie są przeprowadzane przez pracowników medycznych, lecz pacjentów należy 
objąć bardziej szczegółową regulacją ponieważ pracownicy medyczni mogą uwzględnić inne 
elementy diagnozy, zaś laicy mogą polegać wyłącznie na wynikach testu. Tożsame 
uregulowanie przez Komisję kwestii samokontroli i przeprowadzania testów w przez 
personel medyczny na pacjentach będących na miejscu jest krytykowane. Powyższa 
kwestia wymaga zmiany.

Zakres

Zakres wymaga doprecyzowania. Wniosek Komisji nie uwzględnia tak zwanych testów 
nutrigenetycznych ani testów związanych z trybem życia. Jednak te testy mogą 
przyczyniać się co najmniej w sposób pośredni do wywołania bardzo poważnych 
konsekwencji zdrowotnych. Przykładowo jeżeli test ma posłużyć pacjentowi do utraty wagi, 
a pacjent musi koniecznie stracić wagę ze względów zdrowotnych, wówczas poważnym 
zagrożeniem dla zdrowia będzie test o niskiej jakości nie przynoszący oczekiwanych 
wyników.

Okres przejściowy 

Komisja proponuje bardzo długi okres przejściowy, to jest pięć lat od dnia przyjęcia aktu 
prawnego. Taki okres może być niezbędny dla niektórych przepisów rozporządzenia 
ponieważ zawiera wiele nowych elementów, które mogą okazać się trudne do wdrożenia 
w szczególności dla MŚP. Z drugiej strony należy pilnie usprawnić system i z tego względu 
niektóre elementy wniosku powinny zostać wdrożone szybciej. Powyższe odnosi się do 
tych elementów, które dotyczą Komisji i państw członkowskich. Te podmioty są bowiem 
lepiej przygotowane do wykonania rozporządzenia aniżeli na przykład MŚP. 

Poprawki techniczne

Konieczność wprowadzenia znaczącej liczby poprawek technicznych wynika z obaw osób 
działających w sektorze. W niektórych przypadkach chęć nadania takiego samego brzmienia 
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jakie ma rozporządzenie MDD prowadzi do niewłaściwego brzmienia rozporządzenia IVD. 

Zakaz dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych 

Unia Europejska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych ONZ. 
Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w tekście rozporządzenia. Na przykład zawarty 
w definicjach termin „patologia wrodzona“ może być postrzegany jako dyskryminujący 
osoby niepełnosprawnego i stąd też należy go zmienić.

Akt delegowany vs. procedura współdecyzji

Komisja przewiduje zmianę wielu elementów wniosku w aktach delegowanych. Powyższe 
dotyczy również istotnych elementów rozporządzenia, na przykład 

 ogólnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i działania, 
 elementów, które należy uwzględnić w dokumentacji technicznej, 
 deklaracji zgodności, 
 zmiany lub uzupełnienia procedur dotyczących oceny zgodności.

Te istotne elementy powinny być zmieniane w drodze współdecyzji. 

Świadoma zgoda

Wniosek Komisji jest w dużej mierze skoncentrowany na jakości produktu. Eksperci i wiele 
organizacji międzynarodowych takich jak Rada Europy, Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju oraz Europejskie Towarzystwo Genetyki Człowieka wielokrotnie 
podkreślały swoje stanowisko, że w wielu przypadkach większe znaczenie od jakości 
produktu mają ramy, w których produkt jest stosowany. W szczególności w przypadku 
testów DNA zasadnicze znaczenie ma zasada dotycząca świadomej zgody. Parlament 
Europejski również kilkakrotnie poparł to stanowisko. Z opinii prawnej wynika, że 
wprowadzenie odpowiedniego sformułowania do wniosku jest możliwe i odpowiednie. 1
W związku z powyższym sprawozdawca proponuje zmiany w tej kwestii. Istnieje konsensus 
co do tego, że Unia Europejska nie powinna zmierzać do ograniczenia dostępu pacjentów do 
testów DNA lecz należy odpowiednio doradzać pacjentom w kwestiach genetycznych aby 
informować ich o wszelkich konsekwencjach przed przeprowadzeniem testów. W celu 
poszanowania zasady pomocniczości regulację szczegółów należy pozostawić w gestii państw 
członkowskich, które powinny mieć możliwość pójść dalej niż wymaga tego rozporządzenie. 
Można się spierać się o to, czy uwzględnienie we wniosku świadomej zgody jest 
obowiązkowe jako że jest ona istotnym elementem Karty praw podstawowych (art. 3),
która to Karta jest prawnie wiążącym aktem prawnym dla Unii Europejskiej w zakresie 
dziedzin, w których działa Unia.

                                               
1 Centrum prawa europejskiego na Uniwersytecie w Passau: „Options for Action of the European Union 

in the Area of Human Genetics and Reproductive Medicine in the Light of the Proposal for a Regulation 
on In Vitro Diagnostic Medical Devices”


