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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)
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, zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE, rozporządzenie 
(WE) nr 178/2002 i rozporządzenie (WE) nr 1223/2009
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2012)0542),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 i 168 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi 
(C7-0318/2012),

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

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

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych i Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (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.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Należy znacznie wzmocnić główne 
elementy dotychczasowego podejścia 
regulacyjnego, takie jak nadzór ze strony 
jednostek notyfikowanych, procedury 

(3) Należy znacznie wzmocnić główne 
elementy dotychczasowego podejścia 
regulacyjnego, takie jak nadzór ze strony 
jednostek notyfikowanych, procedury 
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oceny zgodności, badania kliniczne 
wyrobów oraz ocena kliniczna, obserwacja 
i nadzór rynku. Jednocześnie, aby 
poprawić sytuację w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa, należy wprowadzić 
przepisy zapewniające przejrzystość i 
identyfikowalność odnośnie do 
wspomnianych wyrobów.

oceny zgodności, badania kliniczne 
wyrobów oraz ocena kliniczna, obserwacja 
i nadzór rynku. Jednocześnie, aby 
poprawić sytuację w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa, należy wprowadzić 
przepisy związane z procedurą dotyczącą 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu,
zapewniające przejrzystość i 
identyfikowalność odnośnie do 
wspomnianych wyrobów.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia powinien zostać wyraźnie 
odgraniczony od pozostałego unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego 
dotyczącego produktów, takich jak wyroby 
medyczne do diagnostyki in vitro, 
produkty lecznicze, kosmetyki i żywność.
W związku z tym należy zmienić 
rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, tak aby 
wyłączyć z jego zakresu wyroby medyczne.

(7) Zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia powinien zostać wyraźnie 
odgraniczony od pozostałego unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego 
dotyczącego produktów, takich jak wyroby 
medyczne do diagnostyki in vitro, 
produkty lecznicze, kosmetyki i żywność.
Ponieważ w niektórych przypadkach 
trudno jest dokonać rozróżnienia między 
wyrobami medycznymi a produktami 
kosmetycznymi, medycznymi lub 
żywnościowymi, do rozporządzenia (WE) 
nr 1223/2009 dotyczącego produktów 
kosmetycznych, dyrektywy 2004/27/WE 
dotyczącej produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002 dotyczącego prawa 
żywnościowego i bezpieczeństwa 
żywności oraz dyrektywy 2002/46/WE 
dotyczącej suplementów żywności należy 
wprowadzić możliwość podejmowania 
decyzji dotyczącej statusu regulacyjnego 
produktu, obejmującej całą UE. W 
związku z tym wymienione akty Unii 
powinny zostać zmienione.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Do państw członkowskich powinna 
należeć każdorazowo decyzja, czy dany 
produkt podlega przepisom niniejszego 
rozporządzenia. W razie potrzeby Komisja 
może zdecydować, w poszczególnych 
przypadkach, czy dany produkt odpowiada 
definicji wyrobu medycznego lub 
wyposażenia wyrobu medycznego. 
Ponieważ w niektórych przypadkach 
trudno jest dokonać rozróżnienia między 
wyrobami medycznymi a produktami 
kosmetycznymi, do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 
dotyczącego produktów kosmetycznych 
należy wprowadzić możliwość 
podejmowania decyzji dotyczącej statusu 
regulacyjnego produktu, obejmującej całą 
UE.

(8) Aby zagwarantować klasyfikację 
spójną we wszystkich państwach 
członkowskich, szczególnie odnośnie do 
przypadków granicznych, do Komisji
powinna należeć każdorazowo decyzja, czy 
dany produkt lub grupa produktów
podlega przepisom niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić spójność i jasność co do tego, że we wszystkich państwach członkowskich te 
same produkty są klasyfikowane jednakowo, to Komisja, a nie państwa członkowskie, 
powinna ustalać, czy produkt/y podlega/ją przepisom niniejszego rozporządzenia. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Należy powołać multidyscyplinarny 
komitet doradczy ekspertów i 
przedstawicieli zainteresowanych stron 
oraz organizacji społeczeństwa 
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obywatelskiego, który w razie 
konieczności udzielałby Komisji, Grupie 
koordynacyjnej ds. wyrobów medycznych 
oraz państwom członkowskim naukowego 
doradztwa w kwestiach technologii 
medycznych, klasyfikacji oraz innych 
aspektów wdrażania niniejszego 
rozporządzenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy powołać komitet doradczy, który w razie konieczności udzielałby specjalistycznego 
doradztwa.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Tak jak w przypadku produktów 
zawierających zdolne do życia tkanki i 
komórki pochodzenia ludzkiego lub 
zwierzęcego, które są wyraźnie wyłączone 
z zakresu dyrektyw 90/385/EWG i 
93/42/EWG, a zatem także z niniejszego 
rozporządzenia, należy uściślić, że 
produkty zawierające żywe substancje 
biologiczne innego pochodzenia także nie 
są objęte niniejszym rozporządzeniem.

(12) Tak jak w przypadku produktów 
zawierających zdolne do życia tkanki i 
komórki pochodzenia ludzkiego lub 
zwierzęcego, które są wyraźnie wyłączone 
z zakresu dyrektyw 90/385/EWG i 
93/42/EWG, a zatem także z niniejszego 
rozporządzenia, należy uściślić, że 
produkty zawierające żywe substancje 
biologiczne innego pochodzenia, które
osiągają przewidziane zastosowanie 
środkami farmakologicznymi, 
immunologicznymi lub metabolicznymi,
także nie są objęte niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie wyroby medyczne składające się ze zdolnych do życia substancji biologicznych 
podlegają dyrektywie 93/42/EWG. Ogólne wyłączenie substancji biologicznych skutkowałoby 
utratą istniejących obecnie na rynku, bezpiecznych i skutecznych wyrobów medycznych, które 
nie zostaną uznane za produkt leczniczy, ponieważ nie mają żadnego działania 
farmakologicznego, immunologicznego ani metabolicznego 
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Z ustaleń Komitetu Naukowego ds. 
Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych 
Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) 
powołanego decyzją Komisji 2008/721/WE 
z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie 
utworzenia struktury doradczej komitetów 
naukowych i ekspertów w dziedzinie 
bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia 
publicznego i środowiska oraz uchylającą 
decyzję 2004/210/WE1, zawartych w opinii 
naukowej z dnia 15 kwietnia 2010 r. na 
temat bezpieczeństwa poddanych 
regeneracji wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku, oraz z ustaleń 
Komisji opublikowanych w sprawozdaniu 
z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie 
regeneracji wyrobów medycznych w Unii 
Europejskiej, zgodnie z art. 12a dyrektywy 
93/42/EWG2 wynika, że potrzebne jest 
uregulowanie kwestii regeneracji 
wyrobów medycznych jednorazowego 
użytku, aby zapewnić wysoki poziom 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 
umożliwiając jednocześnie dalszy rozwój 
tych praktyk na jasno określonych 
warunkach. Regeneracja wyrobu 
medycznego jednorazowego użytku 
powoduje zmianę jego przewidzianego 
zastosowania, dlatego podmiot 
przeprowadzający taką regenerację 
powinien zostać uznany za producenta 
wyrobu poddanego regeneracji. 

skreślony

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Obecna możliwość regeneracji 
wyrobów medycznych oznakowanych jako 
wyroby jednorazowego użytku jest 
niedopuszczalna z perspektywy logicznej i 
prawnej. W związku z tym regenerowane 
powinny być wyłącznie wyroby 
oznakowane jako wyroby wielokrotnego 
użytku. W konsekwencji wyroby 
oznakowane jako wyroby jednorazowego 
użytku powinny być w rzeczywistości 
jednorazowego użytku, co oznacza, że 
mogą istnieć tylko dwa rodzaje wyrobów:  
jednorazowego użytku lub wielokrotnego 
użytku. W ostatnim czasie producenci 
zaczęli nad wyraz często znakować swoje 
wyroby jako wyroby jednorazowego 
użytku. Aby uniknąć takiego stanu rzeczy, 
wszystkie wyroby co do zasady powinny 
być wielokrotnego użytku, a to producent 
powinien przedstawić podparte dowodami 
naukowymi uzasadnienie odstępstwa od 
tej reguły oraz umieścić uzasadnienie w 
elektronicznym systemie rejestracji 
wyrobów. W przypadku wyrobów klasy III 
odstępstwo powinno zależeć od pozytywnej 
opinii Komitetu Naukowego ds. 
Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych 
Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR). 
Regeneracja wyrobów obejmuje szereg 
czynności, które mają zapewnić 
bezpieczne ponowne zastosowanie wyrobu 
medycznego i do których należą 
dekontaminacja, sterylizacja, czyszczenie, 
demontaż, naprawa, wymiana elementów 
oraz pakowanie. Czynności te powinny 
podlegać porównywalnym i przejrzystym 
standardom.

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Przejrzystość i lepszy system
informacji są konieczne, by zwiększyć 
świadomość pacjentów i pracowników 
służby zdrowia oraz umożliwić im 
podejmowanie świadomych decyzji, a 
także aby stworzyć solidne podstawy dla 
podejmowania decyzji regulacyjnych i 
budować zaufanie do systemu 
regulacyjnego.

(35) Przejrzystość i odpowiedni dostęp do
informacji przedstawionych w sposób 
właściwy dla przewidzianego użytkownika
są konieczne, by zwiększyć świadomość 
pacjentów, użytkowników i pracowników 
służby zdrowia oraz umożliwić im 
podejmowanie świadomych decyzji, a 
także aby stworzyć solidne podstawy dla 
podejmowania decyzji regulacyjnych i 
budować zaufanie do systemu 
regulacyjnego.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Jedną z kluczowych kwestii jest 
stworzenie centralnej bazy danych, która 
powinna zintegrować różne systemy 
elektroniczne i której integralną część 
stanowiłby system niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów, w celu 
gromadzenia i przetwarzania informacji 
dotyczących wyrobów medycznych 
dostępnych na rynku oraz odpowiednich 
podmiotów gospodarczych, certyfikatów, 
badań klinicznych wyrobów, obserwacji i 
nadzoru rynku. Cele wspomnianej bazy 
danych byłyby następujące: zwiększenie 
ogólnej przejrzystości; usprawnienie i 
ułatwienie przepływu informacji między 
podmiotami gospodarczymi, jednostkami 
notyfikowanymi lub sponsorami a 
państwami członkowskimi, jak również 

(36) Jedną z kluczowych kwestii jest 
stworzenie centralnej bazy danych, która 
powinna zintegrować różne systemy 
elektroniczne i której integralną część 
stanowiłby system niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów, w celu 
gromadzenia i przetwarzania informacji 
dotyczących wyrobów medycznych 
dostępnych na rynku oraz odpowiednich 
podmiotów gospodarczych, pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu, certyfikatów, 
badań klinicznych wyrobów, obserwacji i 
nadzoru rynku. Cele wspomnianej bazy 
danych byłyby następujące: zwiększenie 
ogólnej przejrzystości poprzez lepszy 
dostęp ogółu społeczeństwa oraz 
pracowników służby zdrowia do 
informacji, usprawnienie i ułatwienie 
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pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi lub państwami 
członkowskimi a Komisją; uniknięcie 
nadmiernej liczby wymogów w zakresie 
sprawozdawczości, lepsza koordynacja 
między państwami członkowskimi. W 
ramach rynku wewnętrznego osiągnięcie 
tych celów można skutecznie zapewnić
jedynie na poziomie unijnym, dlatego 
Komisja powinna dalej rozwijać 
europejską bazę danych o wyrobach 
medycznych (Eudamed) ustanowioną 
decyzją Komisji 2010/227/UE z dnia 19 
kwietnia 2010 r. w sprawie europejskiej 
bazy danych o wyrobach medycznych i nią 
zarządzać.

przepływu informacji między podmiotami 
gospodarczymi, Agencją, jednostkami 
notyfikowanymi lub sponsorami a 
państwami członkowskimi, jak również 
pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi lub państwami 
członkowskimi a Komisją; uniknięcie 
nadmiernej liczby wymogów w zakresie 
sprawozdawczości, lepsza koordynacja 
między państwami członkowskimi. W 
ramach rynku wewnętrznego osiągnięcie 
tych celów można skutecznie zapewnić 
jedynie na poziomie unijnym, dlatego 
Komisja powinna dalej rozwijać 
europejską bazę danych o wyrobach 
medycznych (Eudamed) ustanowioną 
decyzją Komisji 2010/227/UE z dnia 19 
kwietnia 2010 r. w sprawie europejskiej 
bazy danych o wyrobach medycznych i nią 
zarządzać.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Systemy elektroniczne bazy Eudamed
dotyczące wyrobów dostępnych na rynku, 
odpowiednich podmiotów gospodarczych 
oraz certyfikatów powinny umożliwić 
dokładne informowanie ogółu 
społeczeństwa o wyrobach dostępnych na 
rynku unijnym. System elektroniczny 
dotyczący badań klinicznych wyrobów 
powinien służyć jako narzędzie ułatwiające 
współpracę między państwami 
członkowskimi i umożliwiające sponsorom 
składanie, na zasadzie dobrowolności, 
pojedynczych wniosków dla większej 
liczby państw członkowskich oraz, w tym 
przypadku, zgłaszanie ciężkich zdarzeń 
niepożądanych. System elektroniczny 

(37) Systemy elektroniczne bazy Eudamed 
powinny umożliwić dokładne 
informowanie ogółu społeczeństwa oraz 
pracowników służby zdrowia o wyrobach 
dostępnych na rynku unijnym. Kluczowy 
jest odpowiedni poziom dostępu ogółu 
społeczeństwa i pracowników służby 
zdrowia do tych części systemów 
elektronicznych Eudamed, które 
zawierają informacje dotyczące wyrobów 
medycznych mogących stanowić 
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego. W sytuacjach gdy taki dostęp 
jest ograniczony powinno być możliwe –
na uzasadniony wniosek – ujawnienie 
istniejących informacji dotyczących 
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dotyczący obserwacji powinien 
umożliwiać producentom zgłaszanie 
ciężkich incydentów i innych zdarzeń 
objętych obowiązkiem zgłaszania oraz 
ułatwiać koordynację oceny tych zdarzeń 
przez właściwe organy krajowe. System 
elektroniczny dotyczący nadzoru rynku 
powinien służyć jako narzędzie wymiany 
informacji między właściwymi organami.

wyrobów medycznych, o ile ograniczenie 
dostępu nie jest uzasadnione względami 
poufności. System elektroniczny 
dotyczący badań klinicznych wyrobów 
powinien służyć jako narzędzie ułatwiające 
współpracę między państwami 
członkowskimi i umożliwiające sponsorom 
składanie, na zasadzie dobrowolności, 
pojedynczych wniosków dla większej 
liczby państw członkowskich oraz, w tym 
przypadku, zgłaszanie ciężkich zdarzeń 
niepożądanych. System elektroniczny 
dotyczący obserwacji powinien 
umożliwiać producentom zgłaszanie 
ciężkich incydentów i innych zdarzeń 
objętych obowiązkiem zgłaszania oraz 
ułatwiać koordynację oceny tych zdarzeń 
przez właściwe organy krajowe. System 
elektroniczny dotyczący nadzoru rynku 
powinien służyć jako narzędzie wymiany 
informacji między właściwymi organami.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie publicznego dostępu do informacji lub, w przypadku ograniczenia dostępu, 
udostępnienie informacji na żądanie leży w interesie publicznym odnośnie do zdrowia i 
bezpieczeństwa.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W odniesieniu do wyrobów 
medycznych wysokiego ryzyka producenci 
powinni przedstawić w publicznie 
dostępnym dokumencie podsumowanie 
najważniejszych aspektów bezpieczeństwa 
i działania wyrobu oraz wyników oceny 
klinicznej.

(39) W odniesieniu do wyrobów 
medycznych wysokiego ryzyka producenci 
powinni przedstawić, odpowiednio, 
krajowemu organowi lub Agencji, 
włączonym w procedurę dotyczącą 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
pełne sprawozdanie na temat
bezpieczeństwa i klinicznego działania
danego wyrobu.
 Podsumowanie tego sprawozdania 
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powinno być dostępne dla ogółu 
społeczeństwa za pośrednictwem 
Eudamed.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) W odniesieniu do wyrobów 
medycznych wysokiego ryzyka władze 
powinny być informowane na wczesnym 
etapie o wyrobach podlegających ocenie 
zgodności. Należy im także przyznać 
prawo do zbadania oceny wstępnej 
przeprowadzonej przez jednostki 
notyfikowane, w szczególności dotyczącej 
nowych wyrobów, a także wyrobów, do 
produkcji których została zastosowana 
nowa technologia, wyrobów należących 
do kategorii wyrobów o wyższym 
wskaźniku występowania ciężkich 
incydentów lub wyrobów, w odniesieniu 
do których stwierdzono znaczne 
rozbieżności w ocenach zgodności 
dokonanych przez różne jednostki 
notyfikowane, mimo zasadniczego 
podobieństwa tych wyrobów. Proces 
przewidziany w niniejszym rozporządzeniu 
nie uniemożliwia producentowi 
dobrowolnego poinformowania 
właściwego organu o intencji złożenia 
wniosku o ocenę zgodności wyrobu 
medycznego wysokiego ryzyka przed 
złożeniem wniosku do jednostki 
notyfikowanej.

skreślony

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Procedura oceny zgodności nie 
powinna mieć zastosowania w odniesieniu 
do każdego rodzaju wyrobów. W 
odniesieniu do innowacyjnych wyrobów 
do implantacji, innowacyjnych wyrobów 
zawierających, jako swą integralną część, 
substancję, która w razie użycia osobno 
byłaby uznana za produkt leczniczy i która 
ma działanie pomocnicze w stosunku do 
tych wyrobów, innowacyjnych wyrobów 
przeznaczonych do podawania produktów 
leczniczych oraz innowacyjnych wyrobów 
wyprodukowanych z wykorzystaniem 
tkanek lub komórek pochodzenia 
ludzkiego lub zwierzęcego, lub ich 
pochodnych, niezdolnych do życia lub 
pozbawionych zdolności do życia, należy 
wprowadzić szybką,, scentralizowaną 
procedurę dotyczącą pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. W odniesieniu do 
wszystkich wyrobów klasy III, wszystkich 
nieinnowacyjnych wyrobów do 
implantacji, wszystkich nieinnowacyjnych 
wyrobów zawierających, jako swą 
integralną część, substancję, która w razie 
użycia osobno byłaby uznana za produkt 
leczniczy, i która ma działanie pomocnicze 
w stosunku do tych wyrobów, 
nieinnowacyjnych wyrobów 
przeznaczonych do podawania produktów 
leczniczych oraz nieinnowacyjnych 
wyrobów wyprodukowanych z 
wykorzystaniem tkanek lub komórek 
pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, 
lub ich pochodnych, niezdolnych do życia 
lub pozbawionych zdolności do życia, 
należy wprowadzić szybką, 
zdecentralizowaną procedurę dotyczącą 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Co do zasady procedura oceny 
zgodności dla wyrobów klasy I powinna 
być przeprowadzana na wyłączną 
odpowiedzialność producentów z uwagi na 
niski poziom narażenia związanego z tymi 
produktami. W przypadku wyrobów klasy 
IIa, IIb i III obowiązkowy powinien być 
odpowiedni stopień zaangażowania 
jednostki notyfikowanej; w przypadku 
wyrobów klasy III − przed 
wprowadzeniem do obrotu wymagane jest 
wyraźne zatwierdzenie projektu i 
produkcji.

(44) Co do zasady procedura oceny 
zgodności dla wyrobów klasy I powinna 
być przeprowadzana na wyłączną 
odpowiedzialność producentów z uwagi na 
niski poziom narażenia związanego z tymi 
produktami. W przypadku wyrobów klasy 
IIa i IIb obowiązkowy powinien być 
odpowiedni stopień zaangażowania 
jednostki notyfikowanej. W przypadku 
wyrobów klasy III obowiązkowe powinno 
być zaangażowanie Agencji lub państw 
członkowskich, a jednocześnie przed 
wprowadzeniem do obrotu wymagane jest 
wyraźne zatwierdzenie projektu i 
produkcji.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

48a) Badanie kliniczne powinno 
rozpoczynać się dopiero po wydaniu 
pozytywnej oceny przez niezależną 
komisję etyczną. Państwa członkowskie 
powinny podjąć konieczne środki w celu 
powołania komisji etycznych, jeśli takie 
nie istnieją.

Or. en
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Aby zmniejszyć obciążenie 
administracyjne, sponsorzy badań 
klinicznych wyrobów, które planuje się 
przeprowadzić w przynajmniej dwóch 
państwach członkowskich, powinni mieć 
możliwość złożenia pojedynczego 
wniosku. Aby umożliwić dzielenie się 
zasobami i zapewnić spójność w zakresie 
oceny aspektów zdrowia i bezpieczeństwa 
badanego wyrobu oraz oceny naukowości 
projektu tego badania klinicznego, które 
ma być przeprowadzone w kilku 
państwach członkowskich, taki pojedynczy 
wniosek powinien ułatwić koordynację 
między państwami członkowskimi pod 
przewodnictwem koordynującego państwa 
członkowskiego. Skoordynowana ocena 
nie powinna obejmować oceny aspektów 
badania klinicznego wyrobów mających z 
natury rzeczy charakter krajowy, ani 
aspektów lokalnych lub etycznych, w tym 
świadomej zgody. Każde państwo 
członkowskie powinno zachować 
ostateczną odpowiedzialność za podjęcie 
decyzji o tym, czy badanie kliniczne 
wyrobu będzie mogło zostać 
przeprowadzone na jego terytorium.

(49) Aby zmniejszyć obciążenie 
administracyjne, sponsorzy badań 
klinicznych wyrobów, które planuje się 
przeprowadzić w przynajmniej dwóch 
państwach członkowskich, powinni mieć 
możliwość złożenia pojedynczego 
wniosku. Aby umożliwić dzielenie się 
zasobami i zapewnić spójność w zakresie 
oceny aspektów zdrowia i bezpieczeństwa 
badanego wyrobu oraz oceny naukowości 
projektu tego badania klinicznego, które 
ma być przeprowadzone w kilku 
państwach członkowskich, taki pojedynczy 
wniosek powinien ułatwić koordynację 
między państwami członkowskimi pod 
przewodnictwem koordynującego państwa 
członkowskiego. Każde państwo 
członkowskie powinno zachować 
ostateczną odpowiedzialność za podjęcie 
decyzji o tym, czy badanie kliniczne 
wyrobu będzie mogło zostać 
przeprowadzone na jego terytorium.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Pracownicy służby zdrowia i pacjenci 
powinni być uprawnieni do zgłaszania 

(53) Państwa członkowskie powinny 
podejmować wszelkie niezbędne środki, 
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podejrzewanych ciężkich incydentów na 
poziomie krajowym przy wykorzystaniu 
zharmonizowanych formularzy. Właściwe
organy krajowe powinny informować 
producentów oraz właściwe organy w 
pozostałych państwach, jeśli potwierdziły 
one wystąpienie ciężkiego incydentu, aby 
zminimalizować możliwość powtórzenia 
się takich incydentów.

aby zwiększać świadomość pracowników 
służby zdrowia, użytkowników i pacjentów 
na temat znaczenia zgłaszania 
podejrzewanych ciężkich incydentów. 
Pracownicy służby zdrowia, użytkownicy i 
pacjenci powinni być uprawnieni do 
zgłaszania i powinni mieć możliwość 
zgłaszania podejrzewanych ciężkich 
incydentów na poziomie krajowym przy 
wykorzystaniu zharmonizowanych 
formularzy. Aby zminimalizować 
możliwość powtórzenia się takich 
incydentów, właściwe organy krajowe 
powinny informować producentów oraz
przekazywać informację za pośrednictwem 
odpowiedniego systemu elektronicznego 
Eudamed, jeśli potwierdziły one 
wystąpienie ciężkiego incydentu.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Aby zapewnić trwałość 
monitorowania jednostek notyfikowanych 
przez państwa członkowskie oraz 
ustanowić równe warunki działania dla 
tych podmiotów, państwa członkowskie 
powinny pobierać opłaty za wyznaczenie i 
monitorowanie jednostek notyfikowanych.

(57) Aby zapewnić trwałość 
monitorowania jednostek notyfikowanych 
przez państwa członkowskie oraz 
ustanowić równe warunki działania dla 
tych podmiotów, państwa członkowskie 
powinny pobierać opłaty za wyznaczenie i 
monitorowanie jednostek notyfikowanych.
Opłaty te powinny być porównywalne we 
wszystkich państwach członkowskich i 
powinny być podawane do wiadomości 
publicznej.

Or. en
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Mimo że niniejsze rozporządzenie nie 
powinno mieć wpływu na prawo państw 
członkowskich do pobierania opłat za 
działania na poziomie krajowym, zanim 
państwa członkowskie określą poziom i 
strukturę tych opłat, powinny o tym 
poinformować Komisję i pozostałe 
państwa członkowskie dla zapewnienia 
przejrzystości.

(58) Mimo że niniejsze rozporządzenie nie 
powinno mieć wpływu na prawo państw 
członkowskich do pobierania opłat za 
działania na poziomie krajowym, zanim 
państwa członkowskie określą 
porównywalny poziom i strukturę tych 
opłat, powinny o tym poinformować 
Komisję i pozostałe państwa członkowskie 
dla zapewnienia przejrzystości.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58a) Państwa członkowskie powinny 
przyjąć przepisy dotyczące standardowych 
opłat dla jednostek notyfikowanych, które 
powinny być porównywalne we wszystkich 
państwach członkowskich. Komisja 
powinna przedstawić wytyczne 
umożliwiające porównywalność tych 
opłat. Państwa członkowskie powinny 
przekazać Komisji zestawienie 
standardowych opłat i dopilnować, aby 
jednostki notyfikowane zarejestrowane na 
ich terytorium upubliczniły zestawienie 
standardowych opłat za czynności w 
ramach oceny zgodności. 

Or. en
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Należy utworzyć komitet ekspertów
(„Grupę Koordynacyjną ds. Wyrobów 
Medycznych” − MDCG), złożony z osób 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie na podstawie ich funkcji i 
wiedzy specjalistycznej w dziedzinie 
wyrobów medycznych oraz wyrobów
medycznych do diagnostyki in vitro, który 
będzie wykonywał zadania powierzone mu 
niniejszym rozporządzeniem i 
rozporządzeniem (UE) […/…] w sprawie 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro, doradzał Komisji oraz wspierał 
Komisję i państwa członkowskie w 
harmonijnym wdrażaniu niniejszego 
rozporządzenia.

(59) Należy utworzyć Grupę 
Koordynacyjną ds. Wyrobów 
Medycznych” − MDCG, złożoną z osób 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie na podstawie ich funkcji i 
wiedzy specjalistycznej w dziedzinie 
wyrobów medycznych oraz wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro, która 
będzie wykonywała zadania powierzone jej 
niniejszym rozporządzeniem i 
rozporządzeniem (UE) […/…] w sprawie 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro, doradzała Komisji oraz wspierała 
Komisję i państwa członkowskie w 
harmonijnym wdrażaniu niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

MDCG nie jest komitetem ekspertów per se, ale działającą na szczeblu UE grupą 
koordynacyjną i nie dysponuje wiedzą specjalistyczną konieczną do decydowania w 
konkretnych kwestiach, jakie mogą się pojawić, a zatem MDCG musi być wspierane przez 
komitet doradczy, który będzie zapewniał wiedzę z zakresu wąskiej specjalizacji właściwej dla 
danego przypadku itp.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) produktów zawierających substancje 
biologiczne lub organizmy inne niż te, o 
których mowa w lit. c) i e), które są zdolne 
do życia, włącznie z żywymi 
mikroorganizmami, bakteriami, grzybami 
lub wirusami, lub się z nich składających;

f) produktów zawierających substancje 
biologiczne lub organizmy inne niż te, o 
których mowa w lit. c) i e), które są zdolne 
do życia i które osiągają przewidziane 
zastosowanie środkami 
farmakologicznymi, immunologicznymi 
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lub metabolicznymi, włącznie z niektórymi
żywymi mikroorganizmami, bakteriami, 
grzybami lub wirusami, lub się z nich 
składających;

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie wyroby medyczne składające się ze zdolnych do życia substancji biologicznych 
podlegają dyrektywie 93/42/EWG. Ogólne wyłączenie substancji biologicznych skutkowałoby 
utratą istniejących obecnie na rynku, bezpiecznych i skutecznych wyrobów medycznych, które 
nie zostaną uznane za produkt leczniczy, ponieważ nie mają żadnego działania 
farmakologicznego, immunologicznego ani metabolicznego 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „Wyrób wielokrotnego użytku" 
oznacza wyrób przeznaczony do 
stosowania wobec wielu pacjentów lub 
podczas wielu zabiegów.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „wyrób jednorazowego użytku do 
użytku krytycznego” oznacza wyrób 
jednorazowego użytku przeznaczony do 
stosowania do chirurgicznych 
inwazyjnych zabiegów medycznych;

skreślony

Or. en
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31a) „działanie” oznacza charakterystykę 
techniczną, skutki oraz korzyści wyrobu 
stosowanego zgodnie z przeznaczeniem i 
instrukcją używania;

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 31 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31b) „korzyść” oznacza pozytywny wpływ 
wyrobu medycznego na zdrowie, 
stwierdzony na podstawie danych 
klinicznych i nieklinicznych;

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 31 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31c) „bezpieczeństwo” oznacza unikanie 
ryzyka i szkód wywołanych przez wyrób 
medyczny lub związanych z jego użyciem;

Or. en
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 33 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33) „badanie kliniczne wyrobu” oznacza 
systematyczne badanie na co najmniej 
jednej osobie podjęte celem oceny 
bezpieczeństwa lub działania wyrobu;

33) „badanie kliniczne wyrobu” oznacza 
systematyczne badanie na co najmniej 
jednej osobie podjęte celem oceny 
bezpieczeństwa lub działania wyrobu;

W przypadkach, w których badania 
kliniczne wyrobu medycznego są 
obowiązkowe zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, badania te obejmują 
losowe badania kliniczne we właściwej 
populacji docelowej oraz badania ściśle 
kontrolowane.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 36 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

36) „dane kliniczne” oznacza informacje 
dotyczące bezpieczeństwa lub działania, 
które generowane są używaniem wyrobu i 
których źródłem są:

36) „dane kliniczne” oznacza wszystkie 
informacje dotyczące bezpieczeństwa lub 
działania, które generowane są używaniem 
wyrobu i których źródłem są:

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

40) „defekt wyrobu” oznacza 
nieprawidłowość w zakresie tożsamości, 

40) „defekt wyrobu” oznacza 
nieprawidłowość w zakresie tożsamości, 
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jakości, trwałości, niezawodności, 
bezpieczeństwa lub działania badanego
wyrobu, w tym wadliwe działanie, błędy 
użytkowe lub nieprawidłowości w 
informacjach podanych przez producenta; 

jakości, trwałości, niezawodności, 
bezpieczeństwa lub działania wyrobu, jak 
zdefiniowano w pkt. 1–6 niniejszego 
ustępu, w tym wadliwe działanie, błędy 
użytkowe lub nieprawidłowości w 
informacjach podanych przez producenta;

Or. en

Uzasadnienie

Skorygowanie błędnego odniesienia.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek państwa członkowskiego 
lub z inicjatywy własnej Komisja może, w 
drodze aktów wykonawczych, określić, czy 
dany produkt lub dana kategoria bądź 
grupa produktów są lub nie są objęte 
definicją „wyrobu medycznego” lub 
„wyposażenia wyrobu medycznego”. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

Na wniosek państwa członkowskiego lub z 
inicjatywy własnej Komisja może, w 
drodze aktów wykonawczych i na 
podstawie opinii komitetu doradczego, o 
którym mowa w art. 78a, określić, czy 
dany produkt lub dana kategoria bądź 
grupa produktów są lub nie są objęte 
definicją „wyrobu medycznego” lub 
„wyposażenia wyrobu medycznego”, a 
jeśli tak, na podstawie rzeczywistego 
ryzyka i dowodów naukowych określi 
klasyfikację ryzyka. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 88 ust. 
3.

2. Komisja dopilnowuje, aby państwa 
członkowskie dzieliły się wiedzą fachową 
w dziedzinie wyrobów medycznych, 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro, produktów leczniczych, tkanek i 
komórek ludzkich, kosmetyków, 
produktów biobójczych, żywności oraz, w 
razie potrzeby, innych produktów w celu 
ustalenia odpowiedniego statusu 
prawnego danego produktu lub danej 
kategorii bądź grupy produktów.
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Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 skreślony
Wyroby jednorazowego użytku i ich 
regeneracja
1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje wyrób jednorazowego użytku 
regeneracji celem uzdatnienia go do 
dalszego używania na terytorium Unii, 
jest uważana za producenta wyrobu 
poddanego regeneracji i przyjmuje 
obowiązki spoczywające na producencie 
określone w niniejszym rozporządzeniu.
2. Regeneracji mogą podlegać jedynie 
wyroby jednorazowego użytku 
wprowadzone do obrotu w Unii zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem lub, przed 
[date of application of this Regulation], 
zgodnie z dyrektywą 90/385/EWG lub 
dyrektywą 93/42/EWG. 
3. W przypadku wyrobów jednorazowego 
użytku do użytku krytycznego można 
przeprowadzać jedynie regenerację 
uznawaną za bezpieczną zgodnie z 
najnowszymi dowodami naukowymi.
4. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, ustanawia i regularnie 
aktualizuje listę kategorii lub grup 
wyrobów jednorazowego użytku do użytku 
krytycznego, które mogą podlegać 
regeneracji zgodnie z ust. 3. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3. 
5. Na etykiecie i, w stosownych 
przypadkach, w instrukcji używania 
wyrobu poddanego regeneracji podaje się 
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imię i nazwisko lub nazwę oraz adres 
osoby prawnej lub fizycznej, o której 
mowa w ust. 1, a także inne odpowiednie
informacje zgodnie z załącznikiem I 
sekcja 19. 
Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres 
producenta pierwotnego wyrobu 
jednorazowego użytku nie widnieją na 
etykiecie, ale wymienia się je w instrukcji 
używania wyrobu poddanego regeneracji. 
6. Państwo członkowskie może utrzymać 
lub wprowadzić przepisy krajowe 
zabraniające na jego terytorium, ze 
względów ochrony zdrowia publicznego 
szczególnych dla tego państwa 
członkowskiego: 
a) regeneracji wyrobów jednorazowego 
użytku i przekazywania wyrobów 
jednorazowego użytku do innego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego 
celem ich regeneracji; 
b) udostępniania wyrobów jednorazowego 
użytku poddanych regeneracji.
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję i pozostałe państwa członkowskie 
o takich przepisach krajowych oraz 
powodach ich wprowadzenia. Komisja 
przechowuje te informacje, udostępniając 
je do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Ogólne zasady oznakowania wyrobów 

jednorazowego użytku oraz regeneracji 
wyrobów wielokrotnego użytku 
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1. Wszystkie wyroby medyczne są 
traktowane jako wyroby wielokrotnego 
użytku, chyba że producent oznakuje je 
inaczej.
2. Regeneracji mogą być poddawane 
jedynie wyroby wielokrotnego użytku 
oznakowane jako takie, wprowadzone do 
obrotu w Unii zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem lub przed [data 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia] zgodnie z dyrektywą 
90/385/EWG lub dyrektywą 93/42/EWG. 
„Wyroby jednorazowego użytku” nie 
mogą być poddawane regeneracji.
3. W przypadku oznakowania wyrobu jako 
„wyrób jednorazowego użytku” 
obowiązkiem producenta jest przedstawić 
wystarczające uzasadnienie oparte na 
naukowych dowodach wskazujących, że 
poddawanie wyrobu regeneracji nie jest 
bezpieczne. 

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15b
Procedura oznakowania wyrobów klasy 
III jako wyrobów jednorazowego użytku

1. W drodze odstępstwa od art. 15a ust. 3 
producent zamierzający oznakować wyrób 
klasy III jako „wyrób jednorazowego 
użytku” przed oznakowaniem wyrobu 
przeprowadza badania w celu zebrania 
wystarczających dowodów naukowych lub 
odnosi się do ostatnich dowodów 
naukowych stwierdzających, że 
regeneracja danego wyrobu nie jest 
uznawana za bezpieczną.  
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2. Zebrane dowody naukowe producent 
przedstawia Komisji, która niezwłocznie 
konsultuje się w tej kwestii z Komitetem 
Naukowym ds. Pojawiających się i Nowo 
Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia 
(SCENIHR).
SCENIHR w ciągu 90 dni wydaje opinię i 
powiadamia o niej, odpowiednio, Komisję 
oraz producenta.
Jeżeli SCENIHR uzna, że dowody 
naukowe przedstawione przez producenta 
nie są wystarczające do tego, by 
udowodnić, że wyrób nie może być 
poddany regeneracji w sposób bezpieczny, 
zwraca się do producenta z prośbą o 
przeprowadzenie dalszych badań w celu 
dostarczenia bardziej przekonywających 
dowodów. 
SCENIHR, po otrzymaniu od producenta 
wymaganych dodatkowych dowodów, w 
ciągu 30 dni wydaje ostateczną opinię i 
powiadamia o niej, odpowiednio, Komisję 
oraz producenta.
Producent oznakuje wyrób klasy III jako 
„wyrób jednorazowego użytku” tylko 
wówczas, gdy SCENIHR uzna, że istnieją 
wystarczające dowody naukowe, żeby 
stwierdzić, że regeneracja danego wyrobu 
nie jest uznawana za bezpieczną.

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15c
Procedura zmiany kwalifikacji wyrobów 

jednorazowego użytku na wyroby 
wielokrotnego użytku
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1. Osoba fizyczna lub prawna, która chce 
poddawać regeneracji wyrób oznakowany 
jako „wyrób jednorazowego użytku” i 
która dysponuje dowodami na to, że 
regeneracja wyrobu jest bezpieczna, 
informuje Komisję o swoich zamiarach w 
tym zakresie i dostarcza Komisji 
wspomniane dowody. 
Komisja niezwłocznie konsultuje się w tej 
kwestii z SCENIHR.
SCENIHR w ciągu 90 dni wydaje opinię i 
powiadamia o niej, odpowiednio, Komisję, 
producenta oraz osobę fizyczną lub 
prawną.
2. Jeżeli SCENIHR zgodzi się z osobą 
fizyczną lub prawną, że wyrób może być 
poddawany regeneracji, niezwłocznie i 
każdorazowo w ciągu 90 dni od wydania 
opinii przez SCENIHR producent zmienia 
oznakowanie wyrobu medycznego na 
„wyrób wielokrotnego użytku”.  
3. Jeżeli SCENIHR wyda opinię 
negatywną, z którą nie zgodzi się osoba 
fizyczna lub prawna, może ona w ciągu 
60 dni od wydania opinii przedstawić 
Komisji dalsze dowody na to, że 
regeneracja wyrobu nie stanowi 
zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjenta.
Komisja niezwłocznie zwraca się do 
SCENIHR o należyte rozpatrzenie 
dalszych dowodów i wydanie ostatecznej 
decyzji w ciągu 90 dni.
Jeżeli SCENIHR podtrzyma swoją 
pierwotną opinię niezezwalającą na 
zmianę oznakowania przedmiotowego 
wyrobu na wyrób wielokrotnego użytku, 
osoba fizyczna lub prawna wnioskująca o 
regenerację przedmiotowego wyrobu 
jednorazowego użytku nie będzie 
poddawać wyrobu regeneracji.

Or. en
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15d
Regeneracja wyrobów medycznych 

oznakowanych jako wyroby wielokrotnego 
użytku

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje wyrób oznakowany jako „wyrób 
wielokrotnego użytku” regeneracji celem 
uzdatnienia go do dalszego używania na 
terytorium Unii, jest uważana za 
producenta wyrobu poddanego 
regeneracji i przyjmuje obowiązki 
spoczywające na producencie określone w 
niniejszym rozporządzeniu.
2. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, określa unijne standardy 
zapewniające bezpieczną regenerację 
wyrobów medycznych oznakowanych jako 
„wyroby wielokrotnego użytku”.
Określając standardy, Komisja zapewnia, 
aby były one spójne z najnowszymi 
dowodami naukowymi, odnośnymi 
normami ISO lub innymi 
międzynarodowymi standardami 
technicznymi przyjętymi przez uznaną 
organizację międzynarodową określającą 
standardy, przy założeniu, że wspomniane 
międzynarodowe standardy są w stanie 
zagwarantować co najmniej wyższy 
poziom bezpieczeństwa i działania niż 
normy ISO.
Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

Or. en
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa i 
skuteczności klinicznej

Sprawozdanie na temat bezpieczeństwa i 
skuteczności klinicznej

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

1. Producent sporządza sprawozdanie
dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności 
klinicznej wyrobu oparte na całości 
informacji zebranych podczas badań 
klinicznych w przypadku wyrobów
przedstawionych w ramach procedury 
dotyczącej pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, innych niż wyroby wykonane na 
zamówienie lub badane wyroby.
Producent sporządza również
podsumowanie sprawozdania,
sformułowane w sposób jasny do 
zrozumienia przez laika. Projekt
sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa 
i działania wchodzi w skład dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej do 
zatwierdzenia, odpowiednio, krajowemu 
organowi lub Agencji, zaangażowanym w 
procedurę dotyczącą pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. 
1a. Podsumowanie, o którym mowa w 
ustępie 1 będzie udostępniane do 
wiadomości publicznej za pośrednictwem 
Eudamed zgodnie z postanowieniami 
art. 27 ust. 2 lit. b) oraz załącznika V, 
część A, pkt 18. 

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

2. Komisja może, w drodze aktów 
wykonawczych, określić formę i sposób 
prezentacji elementów danych, które są 
objęte sprawozdaniem i podsumowaniem, 
o których mowa w ust. 1. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w 
art. 88 ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

Właściwe sprawozdanie z całością informacji z badań klinicznych powinno być przedkładane 
jednostkom notyfikowanym, natomiast przyjazna dla użytkownika wersja sprawozdania 
powinna być udostępniana do wiadomości publicznej za pośrednictwem Eudamed. 

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) elektroniczny system pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w 
art. 41b.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Różne systemy elektroniczne w ramach Eudamed zapewniają zróżnicowany dostęp ogółowi 
społeczeństwa. Aby zapewnić przydatność danych dla ogółu społeczeństwa, ważne jest, aby 
wszystkie publicznie dostępne sekcje miały formę przyjazną dla użytkownika, którą ma ustalić 
Komisja w porozumieniu w właściwymi organizacjami odpowiednimi do udzielenia 
najlepszego doradztwa w zakresie warunków.
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Różne systemy elektroniczne w ramach Eudamed zapewniają zróżnicowany dostęp ogółowi 
społeczeństwa. Aby zapewnić przydatność danych dla ogółu społeczeństwa, ważne jest, aby 
wszystkie publicznie dostępne sekcje miały formę przyjazną dla użytkownika, którą ma ustalić 
Komisja w porozumieniu w właściwymi organizacjami odpowiednimi do udzielenia 
najlepszego doradztwa w zakresie warunków.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja i państwa członkowskie 
dopilnowują, aby osoby, których dane 
dotyczą, mogły skutecznie wykonywać 
swoje prawa do informacji, do dostępu do 
tych danych, do ich poprawiania oraz do 
wnoszenia sprzeciwu zgodnie z, 
odpowiednio, rozporządzeniem (WE) nr 
45/2001 i dyrektywą 95/46/WE. 
Dopilnowują one, aby osoby, których dane 
dotyczą, mogły skutecznie wykonywać 
swoje prawo do dostępu do dotyczących 
ich danych oraz prawo do poprawienia lub 
usunięcia nieprawidłowych lub 

6. Komisja, Agencja i państwa 
członkowskie dopilnowują, aby osoby, 
których dane dotyczą, mogły skutecznie 
wykonywać swoje prawa do informacji, do 
dostępu do tych danych, do ich 
poprawiania oraz do wnoszenia sprzeciwu 
zgodnie z, odpowiednio, rozporządzeniem 
(WE) nr 45/2001 i dyrektywą 95/46/WE. 
Dopilnowują one, aby osoby, których dane 
dotyczą, mogły skutecznie wykonywać 
swoje prawo do dostępu do dotyczących 
ich danych oraz prawo do poprawienia lub 
usunięcia nieprawidłowych lub 
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niekompletnych danych. Komisja i 
państwa członkowskie dopilnowują,
odpowiednio do zakresu spoczywających 
na nich obowiązków, aby nieprawidłowe i 
przetwarzane niezgodnie z prawem dane 
były usuwane zgodnie z właściwymi 
przepisami. Dane są poprawiane i usuwane 
w najkrótszym możliwym terminie, jednak 
nie później niż w terminie 60 dni od 
złożenia wniosku przez osobę, której dane 
dotyczą.

niekompletnych danych. Komisja i 
państwa członkowskie dopilnowują, 
odpowiednio do zakresu spoczywających 
na nich obowiązków, aby nieprawidłowe i 
przetwarzane niezgodnie z prawem dane 
były usuwane zgodnie z właściwymi 
przepisami. Dane są poprawiane i usuwane 
w najkrótszym możliwym terminie, jednak 
nie później niż w terminie 60 dni od 
złożenia wniosku przez osobę, której dane 
dotyczą.

Or. en

Uzasadnienie

Różne systemy elektroniczne w ramach Eudamed zapewniają zróżnicowany dostęp ogółowi 
społeczeństwa. Aby zapewnić przydatność danych dla ogółu społeczeństwa, ważne jest, aby 
wszystkie publicznie dostępne sekcje miały formę przyjazną dla użytkownika, którą ma ustalić 
Komisja w porozumieniu w właściwymi organizacjami odpowiednimi do udzielenia 
najlepszego doradztwa w zakresie warunków.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja, rozwijając Eudamed i 
zarządzając nim, w konsultacji z 
właściwymi partnerami, w tym pacjentami 
i organizacjami konsumenckimi, 
dopilnowuje, aby publicznie dostępne 
części Eudamed miały formę przyjazną 
użytkownikom.  

Or. en

Uzasadnienie

Różne systemy elektroniczne w ramach Eudamed zapewniają zróżnicowany dostęp ogółowi 
społeczeństwa. Aby zapewnić przydatność danych dla ogółu społeczeństwa, ważne jest, aby 
wszystkie publicznie dostępne sekcje miały formę przyjazną dla czytelnika, którą ma ustalić 
Komisja w porozumieniu w właściwymi organizacjami odpowiednimi do udzielenia 
najlepszego doradztwa w zakresie warunków.
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane dysponuje 
wystarczającą liczbą kompetentnych 
pracowników do wykonywania swoich 
zadań.

6. Krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane dysponuje 
wystarczającą liczbą stałych i
kompetentnych pracowników na miejscu
do wykonywania swoich zadań. Zgodność 
z tym wymogiem podlega ocenie 
wzajemnej, o której mowa w ust. 8.
W szczególności pracownicy 
odpowiedzialni za audyty pracy 
pracowników jednostek notyfikowanych 
odpowiedzialnych za prowadzenie 
przeglądów związanych z produktem 
posiadają kwalifikacje przynajmniej 
równe kwalifikacjom pracowników 
jednostek notyfikowanych określonym w 
załączniku VI pkt 3.2.5.
Podobnie pracownicy krajowego organu 
odpowiedzialni za audyt pracy 
pracowników jednostek notyfikowanych 
odpowiedzialnych za prowadzenie 
audytów systemu zarządzania jakością 
producenta posiadają kwalifikacje równe 
kwalifikacjom pracowników jednostek 
notyfikowanych określonym w załączniku 
VI pkt 3.2.6.

Nie naruszając przepisów art. 33 ust. 3,
jeśli jeden z urzędów krajowych 
odpowiada za wyznaczenie jednostek 
notyfikowanych w sektorze produktów 
innych niż wyroby medyczne, organ 
właściwy dla wyrobów medycznych jest 
konsultowany odnośnie do wszystkich 
aspektów wyraźnie dotyczących wyrobów 
medycznych.

Jeśli jeden z urzędów krajowych 
odpowiada za wyznaczenie jednostek 
notyfikowanych w sektorze produktów 
innych niż wyroby medyczne, organ 
właściwy dla wyrobów medycznych jest 
konsultowany odnośnie do wszystkich 
aspektów wyraźnie dotyczących wyrobów 
medycznych. 

Or. en
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sporządzają roczny 
plan ocen wzajemnych, zapewniając 
stosowną rotację organów oceniających i 
ocenianych, i przedkładają go Komisji. 
Komisja może brać udział w tej ocenie. 
Wynik oceny wzajemnej przekazywany 
jest wszystkim państwom członkowskim i 
Komisji, a streszczenie wyniku podawane 
jest do wiadomości publicznej.

Państwa członkowskie sporządzają roczny 
plan ocen wzajemnych, zapewniając 
stosowną rotację organów oceniających i 
ocenianych, i przedkładają go Komisji. 
Komisja bierze udział w tej ocenie. Wynik 
oceny wzajemnej przekazywany jest 
wszystkim państwom członkowskim i 
Komisji, a streszczenie wyniku podawane 
jest do wiadomości publicznej.

Or. en
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Jednostki notyfikowane spełniają 
wymogi organizacyjne i ogólne oraz 
wymogi dotyczące zarządzania jakością, 
zasobów i procedur konieczne do 
wykonywania zadań, do których są 
wyznaczone zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. W związku z tym 
kluczowe znaczenie mają stali, pracujący 
na miejscu pracownicy administracyjni, 
techniczni i naukowi posiadający wiedzę 
farmakologiczną, medyczną i techniczną.
Minimalne wymogi, które spełniają 
jednostki notyfikowane, określone są w 
załączniku VI. W szczególności zgodnie z 
pkt. 1.2 załącznika VI jednostka 
notyfikowana jest zorganizowana i działa 
w sposób zapewniający niezależność, 
obiektywność i bezstronność działań oraz 
unikanie konfliktów interesów. 

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp – 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Jednostka notyfikowana dysponuje 
stałymi, pracującymi na miejscu 
kompetentnymi pracownikami oraz 
fachową wiedzą w dziedzinach 
technicznych powiązanych z oceną 
działania wyrobów oraz w dziedzinie 
medycyny. Pracownicy, w ramach 
jednostki, są zdolni do dokonania oceny 
jakości podwykonawców.
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Podwykonawstwo jest zlecane podmiotom 
publicznym. W sytuacji, gdy fachowa 
wiedza kliniczna jest ograniczona, 
zamówień dotyczących oceny 
innowacyjnych wyrobów lub technologii 
medycznych można udzielać również 
zewnętrznym ekspertom.

Or. en

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jednostki notyfikowane podają do 
wiadomości publicznej wykaz 
podwykonawców lub jednostek zależnych 
ze wskazaniem poszczególnych zadań, za 
które odpowiedzialni są podwykonawcy 
lub jednostki.

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zlecenie podwykonawstwa czynności w 
ramach oceny zgodności lub ich 
wykonanie przez jednostkę zależną 
wymaga zgody osoby prawnej lub 
fizycznej, która zwróciła się o dokonanie 
oceny zgodności.

3. Zlecenie podwykonawstwa czynności w 
ramach oceny zgodności lub ich 
wykonanie przez jednostkę zależną 
wymaga jednoznacznej zgody osoby 
prawnej lub fizycznej, która zwróciła się o 
dokonanie oceny zgodności.

Or. en
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jednostki notyfikowane przechowują do 
dyspozycji krajowego organu 
odpowiedzialnego za jednostki 
notyfikowane odpowiednie dokumenty 
dotyczące weryfikacji kompetencji 
podwykonawcy lub jednostki zależnej oraz 
wykonanych przez nich zadań objętych 
przepisami niniejszego rozporządzenia.

4. Przynajmniej raz w roku jednostki 
notyfikowane przedstawiają krajowemu 
organowi odpowiedzialnemu za jednostki 
notyfikowane odpowiednie dokumenty 
dotyczące weryfikacji kompetencji 
podwykonawcy lub jednostki zależnej oraz 
wykonanych przez nich zadań objętych 
przepisami niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ustalenia dotyczące niespełniania przez 
jednostkę oceniającą zgodność będącą 
wnioskodawcą wymogów określonych w 
załączniku VI są poruszane w trakcie 
procesu oceny i omawiane przez krajowy 
organ odpowiedzialny za jednostki 
notyfikowane i zespół ds. oceny wspólnej.
W sprawozdaniu z oceny krajowy organ
określa środki, jakie podejmie w celu 
zapewnienia spełnienia przez jednostkę 
oceniającą zgodność będącą 
wnioskodawcą wymogów określonych w 
załączniku VI.

Or. en
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Zespół ds. oceny wspólnej przedstawia 
swoją opinię o sprawozdaniu z oceny i 
projekcie notyfikacji w przeciągu 21 dni od 
otrzymania tych dokumentów, a Komisja 
przekazuje tę opinię niezwłocznie do 
MDCG. W przeciągu 21 dni od otrzymania 
opinii zespołu ds. oceny wspólnej MDCG 
wydaje zalecenie dotyczące projektu 
notyfikacji. Właściwy organ krajowy przy 
wydawaniu decyzji o wyznaczeniu 
jednostki notyfikowanej opiera się na 
wspomnianym zaleceniu MDCG. W 
przypadku gdy decyzja różni się od 
zalecenia, krajowy organ przedstawia 
MDCG wszelkie konieczne uzasadnienia.

Or. en

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

nie dotyczy polskiej wersji językowej 

Or. en
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane odpowiada za 
wyznaczenie jednostek notyfikowanych w 
sektorze produktów innych niż wyroby 
medyczne, organ właściwy dla wyrobów 
medycznych wydaje przed notyfikowaniem 
pozytywną opinię dotyczącą notyfikacji i 
jej zakresu.

skreślony

Or. en

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku wniesienia przez państwo 
członkowskie lub Komisję zastrzeżeń 
zgodnie z ust. 7 skuteczność notyfikacji 
ulega zawieszeniu. W takim przypadku 
Komisja przedkłada tę sprawę MDCG w 
przeciągu 15 dni od upływu okresu, o 
którym mowa w ust. 7. Po konsultacjach z 
zaangażowanymi stronami MDCG wydaje 
opinię nie później niż 28 dni po 
przedłożeniu mu sprawy. Jeśli notyfikujące 
państwo członkowskie nie zgadza się z 
opinią wydaną przez MDCG, może 
zwrócić się do Komisji o wydanie opinii. 

8. W przypadku wniesienia przez państwo 
członkowskie lub Komisję zastrzeżeń 
zgodnie z ust. 7 skuteczność notyfikacji 
ulega natychmiastowemu zawieszeniu. W 
takim przypadku Komisja przedkłada tę 
sprawę MDCG w przeciągu 15 dni od 
upływu okresu, o którym mowa w ust. 7. 
Po konsultacjach z zaangażowanymi 
stronami MDCG wydaje opinię nie później 
niż 28 dni po przedłożeniu mu sprawy. 
Jeśli notyfikujące państwo członkowskie 
nie zgadza się z opinią wydaną przez 
MDCG, może zwrócić się do Komisji o 
wydanie opinii. 

Or. en
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Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja udostępnia do wiadomości 
publicznej wykaz jednostek 
notyfikowanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, w tym przydzielone tym 
jednostkom numery identyfikacyjne oraz 
zakres działalności objętej zakresem 
notyfikacji danej jednostki. Komisja 
zapewnia bieżącą aktualizację tego 
wykazu.

2. Komisja udostępnia do wiadomości 
publicznej wykaz jednostek 
notyfikowanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, w tym przydzielone tym 
jednostkom numery identyfikacyjne oraz 
zakres działalności objętej zakresem 
notyfikacji danej jednostki w sposób 
zapewniający łatwy dostęp do informacji. 
Komisja zapewnia stałą aktualizację tego 
wykazu. 

Or. en

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostki notyfikowane informują bez 
zwłoki krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane o wszelkich 
zmianach, które mogą mieć wpływ na 
spełnianie przez nie wymogów 
określonych w załączniku VI lub na ich 
zdolność do przeprowadzania procedur 
oceny zgodności związanych z wyrobami 
objętymi zakresem ich wyznaczenia, w 
szczególności o zmianach dotyczących 
personelu, infrastruktury, jednostek 
zależnych lub podwykonawców.

Jednostki notyfikowane informują bez 
zwłoki i najpóźniej w ciągu 15 dni 
krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane o wszelkich 
zmianach, które mogą mieć wpływ na 
spełnianie przez nie wymogów
określonych w załączniku VI lub na ich 
zdolność do przeprowadzania procedur 
oceny zgodności związanych z wyrobami 
objętymi zakresem ich wyznaczenia, w 
szczególności o zmianach dotyczących 
personelu, infrastruktury, jednostek 
zależnych lub podwykonawców.

Or. en
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Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jednostki notyfikowane odpowiadają 
bez zwłoki na zapytania dotyczące ocen 
zgodności, które przeprowadziły, 
skierowane przez organ ich państwa 
członkowskiego lub organ innego państwa 
członkowskiego, lub przez Komisję.
Krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane państwa 
członkowskiego, w którym jednostka 
notyfikowana ma siedzibę, egzekwuje 
odpowiedzi na zapytania przedłożone 
przez organy innego państwa 
członkowskiego lub przez Komisję, o ile 
nie ma uzasadnionej przyczyny dla 
zaniechania egzekwowania takiej 
odpowiedzi, w którym to przypadku 
obydwie strony mogą zwrócić się do 
MDCG. Jednostka notyfikowana lub
krajowy organ odpowiedzialny za tę 
jednostkę notyfikowaną mogą zwrócić się 
o poufne traktowanie informacji 
przekazywanych do organów innego 
państwa członkowskiego lub do Komisji.

2. Jednostki notyfikowane odpowiadają 
bez zwłoki i najpóźniej w ciągu 15 dni na 
zapytania dotyczące ocen zgodności, które 
przeprowadziły, skierowane przez organ 
ich państwa członkowskiego lub organ 
innego państwa członkowskiego, lub przez 
Komisję. Krajowy organ odpowiedzialny 
za jednostki notyfikowane państwa 
członkowskiego, w którym jednostka 
notyfikowana ma siedzibę, egzekwuje 
odpowiedzi na zapytania przedłożone 
przez organy innego państwa 
członkowskiego lub przez Komisję. Jeżeli 
istnieje uzasadniona przyczyna dla 
zaniechania egzekwowania takiej 
odpowiedzi, jednostki notyfikowane 
wskażą ją oraz zwrócą się do MDCG, a 
następnie MDCG wyda zalecenie.
Krajowy organ odpowiedzialny za
jednostki notyfikowane zastosuje się do 
zalecenia MDCG.

Or. en

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane powiadamia 
niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 10 dni 
Komisję i pozostałe państwa członkowskie 
o zawieszeniu, ograniczeniu lub cofnięciu 
notyfikacji.
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Or. en

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Krajowy organ odpowiedzialny za 
jednostki notyfikowane ocenia, czy 
powody leżące u podstaw zmiany 
notyfikacji mają wpływ na certyfikaty 
wydane przez jednostkę notyfikowaną i, w 
przeciągu trzech miesięcy po 
notyfikowaniu zmian w notyfikacji, 
przedstawia Komisji i pozostałym 
państwom członkowskim sprawozdanie z 
własnych ustaleń. W przypadkach 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wyrobów na rynku organ 
ten poleca jednostce notyfikowanej 
zawieszenie lub cofnięcie, w rozsądnym 
terminie wyznaczonym przez ten organ, a 
najpóźniej 30 dni po opublikowaniu 
sprawozdania, nienależycie wydanych 
certyfikatów. Jeśli jednostka notyfikowana 
nie zastosuje się do tego polecenia w 
wyznaczonym terminie lub jeśli 
zaprzestała ona działalności, krajowy organ 
odpowiedzialny za jednostki notyfikowane 
zawiesza lub cofa nienależycie wydane 
certyfikaty.

Or. en

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ lub jednostka notyfikowana 
przejmujące funkcje jednostki 

Organ lub jednostka notyfikowana 
przejmujące funkcje jednostki 
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notyfikowanej, której dotyczy zmiana 
notyfikacji, niezwłocznie powiadamiają o 
tym fakcie Komisję, pozostałe państwa 
członkowskie i pozostałe jednostki 
notyfikowane.

notyfikowanej, której dotyczy zmiana 
notyfikacji, niezwłocznie i najpóźniej w 
ciągu 10 dni, powiadamiają o tym fakcie
Komisję, pozostałe państwa członkowskie i 
pozostałe jednostki notyfikowane.

Or. en

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja zapewnia wprowadzenie 
odpowiedniej koordynacji i współpracy 
między jednostkami notyfikowanymi oraz 
funkcjonowanie tej koordynacji i 
współpracy w formie grupy 
koordynacyjnej jednostek notyfikowanych 
w sektorze wyrobów medycznych, w tym 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro. Grupa ta spotyka się regularnie, 
przynajmniej dwa razy w roku. 

Or. en

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłaty Opłaty za działania krajowych organów

Or. en
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwo członkowskie, w którym
jednostki mają siedzibę, pobiera opłaty od 
jednostek oceniających zgodność będących 
wnioskodawcami oraz od jednostek 
notyfikowanych. Opłaty te pokrywają w 
całości lub w części koszty związane z 
działaniami wykonywanymi zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem przez krajowe 
organy odpowiedzialne za jednostki 
notyfikowane. Opłaty te powinny być 
porównywalne we wszystkich państwach 
członkowskich, a ich wysokość powinna 
być podawana do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89 określających strukturę i 
poziom opłat, o których mowa w ust. 1, 
uwzględniając cele związane z ochroną 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
propagowaniem innowacji i
gospodarnością. Szczególną uwagę 
przywiązuje się do interesów jednostek 
notyfikowanych, które przedłożyły ważny 
certyfikat wydany przez krajową jednostkę 
akredytującą, o której mowa w art. 31 ust. 
2, oraz jednostek notyfikowanych 
będących małymi lub średnimi 
przedsiębiorstwami, jak określono w 
zaleceniu Komisji 2003/361/WE.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89 określających strukturę i 
porównywalny poziom opłat, o których 
mowa w ust. 1, uwzględniając cele 
związane z ochroną zdrowia i 
bezpieczeństwa ludzi, propagowaniem 
op³acalnych innowacji i potrzebę 
tworzenia równych warunków we 
wszystkich państwach członkowskich.  
Szczególną uwagę przywiązuje się do 
interesów jednostek notyfikowanych, które 
przedłożyły ważny certyfikat wydany 
przez krajową jednostkę akredytującą, o 
której mowa w art. 31 ust. 2, oraz 
jednostek notyfikowanych będących 
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małymi lub średnimi przedsiębiorstwami, 
jak określono w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE.

Or. en

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 40a
Przejrzystość opłat naliczanych przez 

jednostki notyfikowane z tytułu czynności 
w ramach oceny zgodności

1. Państwa członkowskie przyjmują 
rozporządzenia dotyczące standardowych 
opłat dla jednostek notyfikowanych.
2. Opłaty są porównywalne we wszystkich 
państwach członkowskich. W przeciągu 
24 miesięcy od daty wejście w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawi wytyczne umożliwiające 
porównywalność opłat.
3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji zestawienia standardowych opłat.
4. Krajowy organ dopilnowuje, aby 
jednostki notyfikowane podały wykazy 
standardowych opłat z tytułu czynności w 
ramach oceny zgodności do wiadomości 
publicznej. 

Or. en
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Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział V – sekcja 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 1a – Pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu

Or. en

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41a

Ogólne zasady dotyczące pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu

1. Warunkiem wprowadzenia wyrobów 
wyszczególnionych poniżej do obrotu na 
terenie Unii Europejskiej jest uzyskanie 
pozwolenia Unii Europejskiej na 
wprowadzenie do obrotu udzielanego z 
zastosowaniem procedury 
scentralizowanej, o której mowa w art. 
41c, i zgodnie z postanowieniami 
niniejszego rozporządzenia:
- innowacyjne wyroby do implantacji,
- innowacyjne wyroby, o których mowa w 
art. 1 ust. 4,
- innowacyjne wyroby, o których mowa w 
art. 1 ust. 5 oraz pkt. 5.3 załącznika VII 
(zasada 11) lub
- innowacyjne wyroby wyprodukowane z 
wykorzystaniem tkanek lub komórek 
pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, 
lub ich pochodnych, niezdolnych do życia 
lub pozbawionych zdolności do życia.
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2. Warunkiem wprowadzenia wyrobów 
wyszczególnionych poniżej do obrotu na 
terenie państwa członkowskiego jest 
uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie 
do obrotu udzielanego przez właściwy 
organ państwa członkowskiego z 
zastosowaniem procedury 
zdecentralizowanej, o której mowa w art. 
41d, i zgodnie z postanowieniami 
niniejszego rozporządzenia:
- wyroby klasy III,
- nieinnowacyjne wyroby do implantacji, 
- nieinnowacyjne wyroby, o których mowa 
w art. 1 ust. 4,
- nieinnowacyjne wyroby, o których mowa 
w art. 1 ust. 5 oraz pkt. 5.3 załącznika VII 
(zasada 11) lub 
- nieinnowacyjne wyroby wyprodukowane 
z wykorzystaniem tkanek lub komórek 
pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, 
lub ich pochodnych, niezdolnych do życia 
lub pozbawionych zdolności do życia.
3. W drodze odstępstwa od ust. 2 
producent może podjąć decyzję o złożeniu 
wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu zgodnie z procedurą 
scentralizowaną w odniesieniu do 
wyrobów wyszczególnionych w ust. 2.
4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 89 
w celu zmodyfikowania wykazu 
określonego w ust. 1 z uwagi na postęp 
techniczny. 
5. Wyroby, o których mowa w ust. 1 i 2, 
które według stanu na dzień wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia obecne 
są już na rynku unijnym podlegają 
wymogowi uzyskania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zgodnie z 
procedurami określonymi w niniejszej 
sekcji obowiązującego od daty ważności 
posiadanego certyfikatu.
6. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
wydane na mocy niniejszej sekcji jest 



PE507.972v02-00 50/121 PR\933401PL.doc

PL

ważne przez okres pięciu lat.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu po 
pięciu latach może zostać odnowione na 
podstawie ponownej oceny równowagi 
ryzyka – korzyści dokonanej przez 
Agencję.
7. Wnioski o pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu oraz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu wydane na mocy 
art. 41c, art. 41d, art. 41e oraz art. 41f, jak 
również informacje, o których mowa w 
art. 41b wprowadzane są do systemu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 
41b ust. 1 odpowiednio, przez Komisję lub 
państwa członkowskie, bezzwłocznie lub 
najpóźniej 15 dni po otrzymaniu.
Przed rozpatrzeniem wniosku o 
dopuszczenie do obrotu wyrobu 
medycznego, Komitet ds. Wprowadzania 
do Obrotu Wyrobów Medycznych, o 
którym mowa w art. 41c lub właściwy 
organ w danym państwie członkowskim 
zweryfikują, czy w odniesieniu do tego 
samego wyrobu medycznego nie złożono 
już wniosku. 

Or. en

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41b

Elektroniczny system pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu

1. Komisja, współpracując z państwami 
członkowskimi, tworzy elektroniczny 
system rejestracji wniosków o 
dopuszczenie do obrotu oraz wydanych 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, o 
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których mowa w niniejszej sekcji, służący 
do zbierania i przetwarzania 
wymienionych niżej informacji oraz 
zarządza tym systemem:
- nazwa producenta,
- nazwa wyrobu medycznego oraz 
odpowiadająca mu klasa ryzyka,
- stosowana procedura,
- w przypadku procedury 
zdecentralizowanej, wskazanie państwa 
członkowskiego, w którym producent 
złożył wniosek,
- dokumentacja dołączona do wniosku o 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu,
- sprawozdanie z oceny dotyczące wyrobu 
medycznego sporządzone w toku 
procedury pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu,
- data zatwierdzenia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu oraz data 
faktycznego wprowadzenia wyrobu do 
obrotu, jeżeli rzeczone daty są różne, 
- wszelkie informacje na temat 
zawieszenia lub wycofania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.
2. Europejska Agencja Leków wprowadza 
do elektronicznego systemu rejestracji 
informacje dotyczące procedury 
scentralizowanej, o której mowa w art. 
41c, zebrane i przetworzone w systemie 
elektronicznym.
Państwa członkowskie wprowadzają do 
elektronicznego systemu rejestracji 
informacje dotyczące procedury 
zdecentralizowanej, o której mowa w art. 
41d, zebrane i przetworzone w systemie 
elektronicznym.
3. W przypadku gdy wspomniane 
informacje wymagają aktualizacji w 
związku z wprowadzeniem do obrotu, 
zawieszeniem lub wycofaniem wyrobu z 
obrotu, producent bezzwłocznie 
poinformuje Agencję lub właściwy organ 
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na szczeblu krajowym, stosownie do 
sytuacji, a podmiot ten dokona 
bezzwłocznej aktualizacji informacji w 
systemie elektronicznym.
4. Dostęp do informacji dotyczących 
wniosków o pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu, zebranych i przetworzonych w 
systemie elektronicznym, mają jedynie 
państwa członkowskie, Agencja oraz 
Komisja. 
Informacje dotyczące wydanych pozwoleń 
na dopuszczenie do obrotu, zebrane i 
przetworzone w systemie elektronicznym, 
podaje się do publicznej wiadomości. 

Or. en

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41c

Procedura scentralizowana
1. Niniejszym zgodnie z postanowieniami 
art. 41d tworzy się Komitet ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych. Komitet jest częścią 
Europejskiej Agencji Leków. 
2. Zadaniem Komitetu ds. Wprowadzania 
do Obrotu Wyrobów Medycznych jest 
sporządzanie opinii Agencji w każdej 
sprawie dotyczącej kwalifikowalności 
wniosków złożonych zgodnie z procedurą 
scentralizowaną, wydawania, zmiany, 
zawieszenia lub unieważnienia 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
wyrobów do implantacji oraz wyrobów 
zawierających lub podających substancje 
aktywne.
3. Wnioski dotyczące wyrobów, o których 
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mowa w art. 41a ust. 1, muszą zawierać 
dane oraz dokumenty wyszczególnione, 
odpowiednio, w załącznikach VII, IX i X.
4. Do wniosku należy także dołączyć 
opłatę dla Agencji za rozpatrzenie 
wniosku.
5. Agencja dopilnowuje, by opinia 
Komitetu ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych została wydana w 
terminie 210 dni od daty otrzymania 
ważnego wniosku.
Komitet ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych ma przynajmniej 
80 dni od otrzymania wniosku na 
dokonanie analizy danych naukowych 
zawartych w dokumentacji dołączonej do 
wniosku o wydanie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. Agencja może 
wydłużyć wspomniany termin na 
odpowiednio uzasadniony wniosek 
Komitetu ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych.
6. Komitet może tylko jeden raz zażądać 
od producenta dostarczenia dodatkowych 
informacji, z naukowo uzasadnionych 
przyczyn niezbędnych do oceny wniosku o 
wydanie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu.  Żądanie takie może dotyczyć 
dostarczenia próbek lub wizyty na miejscu 
w przedsiębiorstwie producenta. W 
przypadku gdy wystosowano tego rodzaju 
żądanie, okres ustanowiony w ustępie 
piątym zawiesza się do czasu przedłożenia 
wymaganych dodatkowych danych.
7. Komisja ustala w porozumieniu z 
Agencją, państwami członkowskimi i 
zainteresowanymi stronami szczegółową 
instrukcję dotyczącą form opracowania 
wniosków o wydanie pozwolenia.
8. W przypadkach gdy Komitet ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych uzna to za niezbędne w celu 
rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca 
zobowiązany jest do poddania się 
szczególnej kontroli miejsca wytwarzania 
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przedmiotowego urządzenia medycznego. 
Kontrole tego rodzaju odbywają się bez 
zapowiedzi.
Inspektorzy z państwa członkowskiego 
posiadający właściwe kwalifikacje 
przeprowadzają kontrolę w trakcie okresu 
ustanowionego ust. 5. Inspektorom może 
towarzyszyć sprawozdawca lub ekspert 
wyznaczony przez Komitet ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych.
9. Agencja niezwłocznie informuje 
wnioskodawcę, jeżeli opinia Komitetu ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych jest następująca:
a) wniosek nie spełnia kryteriów wydania 
pozwolenia wyznaczonych przez niniejsze 
rozporządzenie;
b) dokumentacja dołączona do wniosku 
jest niezgodna z postanowieniami 
niniejszego rozporządzenia lub wymaga 
poprawienia lub uzupełnienia;
c) pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
zostaje udzielone z zastrzeżeniem 
określonych warunków.
d) pozwolenie na dopuszczenie danego 
wyrobu medycznego do obrotu musi 
zostać odrzucone z uwagi na niezgodność 
wyrobu z postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia.
10. W terminie 15 dni od dnia otrzymania 
opinii, o której mowa w ust. 9, 
wnioskodawca może na piśmie 
powiadomić Agencję o zamiarze 
wystąpienia o ponowne zbadanie opinii. 
W tym przypadku wnioskodawca przesyła 
do Agencji szczegółowe uzasadnienie 
swojego wniosku w ciągu 60 dni od 
otrzymania opinii.
W terminie 60 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia wniosku Komitet ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych poddaje opinię ponownemu 
zbadaniu zgodnie z art. 62 ust. 1 akapit 
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czwarty rozporządzenia (WE) nr 
726/2004. Uzasadnienie podjęcia decyzji 
zostaje załączone do ostatecznej opinii.
11. W terminie 15 dni od daty przyjęcia, 
Agencja przekaże Komisji, państwom 
członkowskim i wnioskodawcy opinię 
końcową Komitetu ds. Wprowadzania do 
Obrotu Wyrobów Medycznych wraz ze 
sprawozdaniem zawierającym ocenę 
wyrobu medycznego wydaną przez 
Komitet ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych i uzasadnienie 
swoich wniosków.
12. Jeżeli wnioskodawca wycofuje złożony 
do Agencji wniosek o pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu przed wydaniem 
opinii o tym wniosku, wnioskodawca 
powiadamia Agencję o przyczynach 
takiego wycofania. Agencja czyni tę 
informację publicznie dostępną i 
publikuje sprawozdanie z oceny, jeżeli jest 
to możliwe, po usunięciu wszelkich 
informacji o charakterze tajemnicy 
handlowej.
13. W ciągu 15 dni od daty otrzymania 
opinii, o której mowa w ust. 11, Komisja 
przygotowuje projekt decyzji, która ma być 
podjęta w odniesieniu do wniosku.
Jeżeli projekt decyzji nie jest zgodny z 
opinią Agencji, Komisja dołącza 
szczegółowe wyjaśnienie powodów różnic.
Projekt decyzji zostaje przekazany 
państwom członkowskim i wnioskodawcy.
Państwom członkowskim przyznaje się 
termin 22 dni na przekazanie na piśmie 
uwag do projektu decyzji Komisji.
Jednakże jeżeli decyzja musi być wydana 
pilnie, przewodniczący Komitetu ds. 
Wyrobów Medycznych może ustalić 
krótszy termin w zależności od stopnia 
pilności sprawy. Skrócony termin, z 
wyłączeniem wyjątkowych okoliczności, 
nie może być krótszy niż 5 dni;
14. Państwa członkowskie mogą 
przedłożyć pisemny wniosek o poddanie 
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projektu decyzji, o którym mowa w ust. 13, 
pod dyskusję plenarnego posiedzenia 
Komitetu ds. Wyrobów Medycznych, 
określając w szczegółach powody swojego 
żądania.
W przypadku gdy, w opinii Komisji, uwagi 
na piśmie państwa członkowskiego 
wnoszą nowe kwestie o charakterze 
naukowym lub technicznym, które nie 
były wykazane w opinii Agencji, 
przewodniczący Komitetu ds. Wyrobów 
Medycznych zawiesza procedurę i 
przekazuje wniosek z powrotem do 
Agencji do dalszego rozpatrzenia.
15. Komisja podejmuje ostateczną decyzję 
zgodnie z procedurą określoną w art. 88 
ust. 3 w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia postępowania.
16. Odmowa wydania pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu wyrobów, o 
których mowa w art. 41a ust. 1, stanowi 
zakaz wprowadzenia danego wyrobu do 
obrotu w całej Unii Europejskiej.
17. Po przyznaniu pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu posiadacz 
pozwolenia informuje Agencję o datach 
rzeczywistego wprowadzenia wyrobu 
medycznego do obrotu w państwach 
członkowskich, biorąc pod uwagę różne 
dozwolone prezentacje.
18. Posiadacz pozwolenia powiadomi 
także Agencję o tymczasowym lub stałym 
wycofaniu produktu z obrotu, podając 
uzasadnienie z medycznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia.

Or. en
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Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41d

Komitet ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych

1. Komitet ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych składa się z:
a) jednego członka i jednego zastępcy 
członka powołanych przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z ust. 3 niniejszego 
artykułu; 
b) sześciu członków powołanych przez 
Komisję dla zapewnienia w Komitecie 
odpowiedniej wiedzy fachowej w zakresie 
wyrobów medycznych, na podstawie 
publicznego ogłoszenia; 
c) jednego członka i jednego zastępcy 
członka powołanych przez Komisję po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim 
na podstawie publicznego ogłoszenia jako 
przedstawicieli pracowników służby 
zdrowia;
d) jednego członka i jednego zastępcy 
członka powołanych przez Komisję po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim 
na podstawie publicznego ogłoszenia jako 
przedstawicieli organizacji pacjentów.
Zastępcy członków reprezentują członków 
oraz głosują w imieniu członków w 
przypadku ich nieobecności. Zastępców 
członków, o których mowa w lit. a), można 
wyznaczyć na sprawozdawców zgodnie z 
art. 62 rozporządzenia (WE) 726/2004. 
2. Państwo członkowskie może delegować 
swoje zadania w ramach Komitetu ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych innemu państwu 
członkowskiemu. Każde państwo 
członkowskie może reprezentować nie 
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więcej niż jedno inne państwo 
członkowskie. 
3. Członkowie i zastępcy członków 
Komitetu ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych powoływani są na 
stanowisko na podstawie odpowiedniej 
wiedzy fachowej w zakresie wyrobów 
medycznych dla zapewnienia najwyższego 
poziomu kwalifikacji zawodowych oraz 
szerokiego zakresu odpowiedniej wiedzy 
specjalistycznej. W tym celu państwa 
członkowskie będą współpracować z 
Zarządem Agencji oraz Komisją, by 
zapewnić, że w skład ostatecznego zespołu 
Komitetu ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych wchodzą 
specjaliści z dziedzin nauki właściwych z 
punktu widzenia zadań Komitetu. 
4. Członkowie i zastępcy członków 
Komitetu ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych powoływani są na 
trzyletnią kadencję, która może być 
jednokrotnie przedłużona, a następnie 
odnowiona zgodnie z procedurami, o 
których mowa w ust. 1. Komitet wybiera 
spośród swoich członków rzeczywistych 
przewodniczącego na trzyletnią kadencję, 
która może być jednokrotnie przedłużona. 
5. Do Komitetu ds. Wprowadzania do 
Obrotu Wyrobów Medycznych znajdują 
zastosowanie postanowienia art. 61 ust. 3, 
4, 5, 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE) 
726/2004. 
6. Mandat Komitetu ds. Wprowadzania do 
Obrotu Wyrobów Medycznych obejmuje 
wszystkie aspekty oceny wyrobów 
medycznych w ramach procedur 
określonych w art. 41c i 41f;

Or. en
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Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41e

Procedura zdecentralizowana
1. Państwa członkowskie, za 
pośrednictwem elektronicznego systemu 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, o 
którym mowa w art. 41b, zweryfikują, czy 
w odniesieniu do tego samego wyrobu 
medycznego nie wydano już pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu.
2. W przypadku gdy państwo członkowskie 
dowie się, że inny wniosek o pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu na ten sam 
wyrób medyczny jest rozpatrywany w 
innym państwie członkowskim, 
zainteresowane państwo członkowskie 
kończy procedurę oceny wniosku i 
bezzwłocznie informuje wnioskodawcę.
3. Jeśli w państwie członkowskim wydano 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
wyrobu medycznego, będącego 
przedmiotem wniosku złożonego w innym 
państwie członkowskim, rzeczone państwo 
członkowskie odrzuci wniosek i 
bezzwłocznie poinformuje wnioskodawcę. 
4. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie właściwe środki, w celu 
zapewnienia, że procedura udzielania 
pozwoleń na wprowadzenie do obrotu 
wyrobów medycznych, o których mowa w 
art. 41a ust. 2 będzie zakończona w ciągu 
210 dni od daty przedłożenia ważnego 
wniosku.
5. Właściwy organ krajowy w państwie 
członkowskim może tylko jeden raz 
zażądać od producenta dostarczenia 
dodatkowych informacji, z naukowo 
uzasadnionych przyczyn niezbędnych do 
oceny wniosku o wydanie pozwolenia na 
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dopuszczenie do obrotu.  Żądanie takie 
może dotyczyć dostarczenia próbek lub 
wizyty na miejscu w przedsiębiorstwie 
producenta. Do chwili przedstawienia 
żądanych dodatkowych informacji i 
maksymalnie w ciągu 60 dni, bieg terminu 
zgłoszenia uwag, o którym mowa w ust. 4, 
ulega zawieszeniu.
6. Jeżeli wnioskodawca wycofuje wniosek 
o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, 
złożony do właściwego organu w państwie 
członkowskim przed wydaniem opinii o 
wniosku, wnioskodawca powiadamia 
właściwy organ w przedmiotowym 
państwie członkowskim o swoich 
przyczynach takiego wycofania. Właściwy 
organ krajowy czyni tę informację 
publicznie dostępną i publikuje 
sprawozdanie z oceny, jeżeli jest to 
możliwe, po usunięciu wszelkich 
informacji o charakterze tajemnicy 
handlowej.
7. Po wydaniu pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, właściwy organ 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego niezwłocznie informuje o
tym wnioskodawcę.
8. Właściwy organ krajowy niezwłocznie i 
w ciągu 15 dni podaje pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu do publicznej 
wiadomości.
9. Właściwy organ krajowy sporządzi 
sprawozdanie z oceny i uwagi względem 
dokumentacji, w szczególności odnośnie 
do wyników badań klinicznych oraz 
systemu zarządzania ryzykiem. 
10. Właściwy organ krajowy niezwłocznie, 
a najpóźniej w ciągu 15 dni, poda do 
wiadomości publicznej sprawozdanie z 
oceny, wraz z uzasadnieniem swojej 
opinii, po usunięciu wszelkich informacji 
stanowiących tajemnicę handlową.
11. Państwa członkowskie zawiadamiają 
Agencję o wszelkich udzielonych 
pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu. 
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12. Po uzyskaniu pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu posiadacz 
pozwolenia informuje właściwy organ
państwa członkowskiego wydającego 
pozwolenie o datach rzeczywistego 
wprowadzenia wyrobu medycznego do 
obrotu w przedmiotowym państwie 
członkowskim.
13. Posiadacz pozwolenia powiadomi 
także właściwy organ o tymczasowym lub 
stałym wycofaniu produktu z obrotu w 
państwie członkowskim, podając 
uzasadnienie z medycznego lub 
ekonomicznego punktu widzenia.

Or. en

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41f

Wzajemne uznawanie pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu wydanych zgodnie 

z procedurą zdecentralizowaną
1. Powołany na mocy art. 78 MDCG 
odpowiedzialny jest za badanie wszelkich 
kwestii odnoszących się do pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu wyrobu 
medycznego kwalifikującego się do 
dopuszczenia do obrotu w jednym lub 
więcej państw członkowskich zgodnie z 
procedurami ustanowionymi art. 41e.
2. W celu przyznania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu takiego wyrobu 
medycznego w jednym lub więcej państw 
członkowskich, wnioskodawca składa do 
właściwego organu w rzeczonych 
państwach członkowskich wniosek w 
oparciu o identyczne dossier. Dossier 
zawiera informacje i dokumenty 
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określone w załącznikach VIII, IX i X do 
niniejszego rozporządzenia. Przedłożone 
dokumenty zawierają wykaz państw 
członkowskich, których dotyczy wniosek.  
Wnioskodawca zwraca się do jednego 
państwa członkowskiego z wnioskiem o 
występowanie jako „referencyjne państwo 
członkowskie” oraz o przygotowanie 
sprawozdania z oceny zgodnie z ust. 3 lub 
4. 
3. W przypadku gdy w czasie składania 
wniosku w odniesieniu do wyrobu 
medycznego przyznane już zostało 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, 
zainteresowane państwa członkowskie 
uznają pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu przyznane przez referencyjne 
państwo członkowskie, przez które 
rozumie się państwo członkowskie, które 
wydało pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu jako pierwsze. W tym celu 
posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu występuje do referencyjnego 
państwa członkowskiego z wnioskiem o 
aktualizację jakiegokolwiek istniejącego 
sprawozdania z oceny dotyczącego wyrobu 
medycznego dopuszczonego do obrotu. 
Referencyjne państwo członkowskie 
dokonuje aktualizacji sprawozdania z 
oceny w terminie 90 dni od dnia 
otrzymania ważnego wniosku. 
Sprawozdanie z oceny wraz z innymi 
istotnymi informacjami i dokumentami 
przesyła się do zainteresowanych państw 
członkowskich i wnioskodawcy.
4. W przypadku gdy w czasie składania 
wniosku w odniesieniu do wyrobu 
medycznego nie zostało przyznane 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, 
wnioskodawca zwróci się do 
referencyjnego państwa członkowskiego o 
przygotowanie projektu sprawozdania z 
oceny. Referencyjne państwo 
członkowskie przygotowuje sprawozdanie 
w terminie 120 dni od dnia otrzymania 
ważnego wniosku oraz przesyła 
sprawozdanie zainteresowanym państwom 
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członkowskim oraz wnioskodawcy.
5. W terminie 90 dni od dnia otrzymania 
dokumentów określonych w ust. 3 i 4, 
zainteresowane państwa członkowskie 
zatwierdzają sprawozdanie z oceny oraz 
powiadamiają o tym odpowiednio 
referencyjne państwo członkowskie. 
Referencyjne państwo członkowskie 
rejestruje porozumienie zawarte pomiędzy 
wszystkimi stronami, dokonuje 
zakończenia postępowania oraz 
powiadamia odpowiednio wnioskodawcę.
6. Każde państwo członkowskie, w którym 
złożony został wniosek zgodnie z ust. 2, 
wydaje decyzję zgodną z zatwierdzonym 
sprawozdaniem z oceny w terminie 30 dni 
od dnia powiadomienia o zawartym 
porozumieniu.
7. Jeżeli w terminie określonym w ust. 5 
zainteresowane państwo członkowskie na 
podstawie istniejącego poważnego ryzyka 
dla ochrony zdrowia publicznego nie może 
zatwierdzić sprawozdania z oceny, 
zainteresowane państwo członkowskie 
przedstawia referencyjnemu państwu 
członkowskiemu, innym zainteresowanym 
państwom członkowskim oraz 
wnioskodawcy szczegółowe wyjaśnienia 
odnośnie do powodów przyjęcia takiego 
stanowiska. Punkty sporne zostają 
przekazane MDCG. 
8. W ramach MDCG wszystkie państwa 
członkowskie określone w ust. 7 dołożą 
wszelkich starań w celu osiągnięcia 
porozumienia w sprawie działań, jakie 
należy podjąć. Wspomniane państwa 
członkowskie umożliwiają wnioskodawcy 
przedstawienie wyjaśnień ustnie lub na 
piśmie. Jeżeli w terminie 60 dni od dnia 
powiadomienia o zaistnieniu punktów 
spornych państwa członkowskie osiągną 
porozumienie, referencyjne państwo 
członkowskie odnotowuje zawarcie 
porozumienia, dokonuje zakończenia 
postępowania oraz powiadamia 
odpowiednio wnioskodawcę. Stosuje się 
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ust. 6. 
9. Jeżeli państwa członkowskie nie 
osiągną porozumienia w terminie 60 dni 
określonym w ust. 7, niezwłocznie 
powiadamia się Agencję w związku z 
zastosowaniem procedury na podstawie 
art. 41g. Agencji przedstawia się 
szczegółowe stanowisko dotyczące spraw, 
w odniesieniu do których państwa 
członkowskie nie doprowadziły do 
osiągnięcia porozumienia, oraz powody 
będące przedmiotem braku porozumienia. 
Kopię stanowiska przekazuje się 
wnioskodawcy.
10. Niezwłocznie po powiadomieniu 
wnioskodawcy o przekazaniu sprawy 
Agencji, wnioskodawca bezzwłocznie 
przekazuje Agencji kopie informacji oraz 
dokumentów określonych w ust. 2.
11. W okolicznościach określonych w ust. 
9 państwa członkowskie, które 
zatwierdziły sprawozdanie z oceny 
referencyjnego państwa członkowskiego 
mogą, na wniosek wnioskodawcy, 
przyznać pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu wyrobu medycznego bez 
oczekiwania na wynik postępowania 
ustanowionego w art. 41g. W takim 
przypadku przyznane pozwolenie 
pozostaje bez uszczerbku dla wyniku 
postępowania.

Or. en

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41g

Procedura arbitrażowa w przypadku 
braku zgody odnośnie do wzajemnego
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uznawania pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu wydanych zgodnie z procedurą 

zdecentralizowaną
1. W przypadku odniesienia do procedury 
określonej w niniejszym artykule Komitet 
ds. Wyrobów Medycznych rozpatruje daną 
sprawę oraz wydaje uzasadnioną opinię w 
ciągu 60 dni od daty przekazania mu 
sprawy.
W przypadkach pilnych, na wniosek 
przewodniczącego, Komitet może wyrazić 
zgodę na krótszy nieprzekraczalny termin.
2. W celu rozpatrzenia sprawy Komitet ds. 
Wyrobów Medycznych mianuje jednego ze 
swoich członków na stanowisko 
sprawozdawcy. Komitet może również 
mianować indywidualnych ekspertów do 
doradztwa w poszczególnych sprawach.
Przy powoływaniu ekspertów Komitet 
określa ich zadania oraz termin realizacji 
tych zadań.
3. Przed wydaniem opinii Komitet ds. 
Wyrobów Medycznych umożliwia 
wnioskodawcy lub posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
przedstawienie pisemnych lub ustnych 
wyjaśnień w terminie określonym przez 
Komitet.
Komitet może zawiesić ograniczenia 
czasowe określone w ust. 1 w celu 
umożliwienia wnioskodawcy lub 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu przygotowania wyjaśnień.
4. Agencja niezwłocznie powiadamia 
wnioskodawcę lub posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu o opinii 
Komitetu w sprawie dopuszczenia danego 
wyrobu medycznego do obrotu.
W ciągu 15 dni od otrzymania opinii 
Komitetu ds. Wyrobów Medycznych 
wnioskodawca lub posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu może 
powiadomić Agencję w formie pisemnej o 
swoim zamiarze złożenia wniosku o 
ponowne rozpatrzenie opinii. W tym 
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przypadku przesyła on do Agencji 
szczegółowe uzasadnienie wniosku w 
ciągu 60 dni od otrzymania opinii.
Komitet rozpatruje ponownie swoją opinię 
w ciągu 60 dni od otrzymania 
uzasadnienia wniosku. Komitet powołuje 
innego sprawozdawcę oraz, w razie 
potrzeby, innego współsprawozdawcę niż 
sprawozdawca i współsprawozdawca 
powołani w związku z pierwszą opinią.
Procedura ponownego rozpatrzenia 
dotyczy jedynie punktów opinii 
wskazanych przez wnioskodawcę lub 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu i opiera się jedynie na danych 
naukowych dostępnych w momencie 
wydania przez Komitet pierwszej opinii.
Wnioskodawca lub posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu mogą zażądać 
konsultacji Komitetu z komitetem 
doradczym, ustanowionym zgodnie z art.
78a, w związku z ponownym 
rozpatrzeniem.
Uzasadnienie wniosków z ponownego 
rozpatrzenia załączane jest do 
sprawozdania z oceny, określonego w ust. 
5 niniejszego artykułu.
5. W terminie 15 dni od daty przyjęcia 
Agencja przekazuje państwom 
członkowskim, Komisji i wnioskodawcy 
lub posiadaczowi pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu opinię końcową 
Komitetu ds. Wyrobów Medycznych wraz 
ze sprawozdaniem z oceny wyrobu 
medycznego i uzasadnienie swoich 
wniosków.
W przypadku korzystnej opinii dotyczącej 
wniosku o wzajemne uznawanie 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
wydanego zgodnie z procedurą 
zdecentralizowaną, jak określono w art. 
41f, do opinii załącza się następujące 
dokumenty:
a) dokumenty dossier, o których mowa 
w art. 41f ust. 2;



PR\933401PL.doc 67/121 PE507.972v02-00

PL

b) wszelkie okoliczności mogące mieć 
wpływ na pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu;
c) dane szczegółowe dotyczące 
jakichkolwiek zalecanych warunków lub 
ograniczeń w odniesieniu do bezpiecznego 
i skutecznego stosowania wyrobu
medycznego;
d) proponowany tekst umieszczany na 
etykiecie i ulotce wyrobu medycznego.
6. W ciągu 15 dni od daty otrzymania 
opinii, o której mowa w ust. 5, Komisja 
przygotowuje projekt decyzji, która ma być 
podjęta w odniesieniu do wniosku, mając 
na uwadze prawo Unii.
W przypadku projektu decyzji, który 
przewiduje udzielenie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, załączane są 
dokumenty określone w ust. 5.
W przypadku gdy projekt decyzji nie jest 
zgodny z opinią Agencji, Komisja załącza 
także szczegółowe wyjaśnienie powodów 
różnic.
Projekt decyzji zostaje przekazany 
państwom członkowskim i 
wnioskodawcy lub posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Państwom członkowskim przyznaje się 
termin 22 dni na przekazanie na piśmie 
uwag do projektu decyzji Komisji.
Jednakże jeżeli decyzja musi być wydana 
w trybie pilnym, przewodniczący Komitetu 
ds. Wyrobów Medycznych może ustalić 
krótszy termin w zależności od stopnia 
pilności sprawy. Limit ten, poza 
wyjątkowymi okolicznościami, nie jest 
krótszy niż 5 dni.
7. Państwa członkowskie mogą przedłożyć 
pisemny wniosek o poddanie projektu 
decyzji, o którym mowa w ust. 6, pod 
dyskusję plenarnego posiedzenia Komitetu 
ds. Wyrobów Medycznych, zgodnie z art. 
88 ust. 1, określając w szczegółach 
powody swojego żądania.



PE507.972v02-00 68/121 PR\933401PL.doc

PL

W przypadku gdy w opinii Komisji uwagi 
na piśmie państwa członkowskiego 
wnoszą nowe kwestie o charakterze 
naukowym lub technicznym, które nie 
były wykazane w opinii Agencji, 
przewodniczący Komitetu ds. Wyrobów 
Medycznych zawiesza procedurę i 
przekazuje wniosek z powrotem do 
Agencji do dalszego rozpatrzenia.
8. Komisja podejmuje ostateczną decyzję 
w ciągu 30 dni od zakończenia procedury 
określonej w art. 88 ust. 3 i zgodnie z nią.
Komisja dokonuje aktualizacji informacji 
dotyczących przedmiotowego wyrobu w 
systemie elektronicznym, o którym mowa 
w art. 41b.
9. Odmowa wydania pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu stanowi zakaz 
wprowadzenia danego wyrobu do obrotu 
w całej Unii Europejskiej.
10. Decyzja określona w ust. 8 jest 
skierowana do wszystkich państw 
członkowskich oraz przekazywana do 
wiadomości posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub 
wnioskodawcy. Zainteresowane państwa 
członkowskie oraz referencyjne państwo 
członkowskie przyznają pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu albo unieważniają 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub 
zmieniają warunki niezbędne do 
zachowania zgodności z decyzją w 
terminie 30 dni od dnia powiadomienia. O 
powyższym powiadamiają Komisję i 
Agencję.

Or. en
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Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41h

Zmiany w pozwoleniach na dopuszczenie 
do obrotu 

1. Każdy wniosek posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu o zmianę w 
pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu 
uzyskanego zgodnie z przepisami art. 41c, 
41e i 41f przekazywany jest do wszystkich 
państw członkowskich, które wcześniej 
dopuściły dany wyrób medyczny do 
obrotu.
Komisja, w porozumieniu z Agencją, jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 89 
niniejszego rozporządzenia w celu 
dokonania odpowiedniego uzgodnienia 
dla rozpatrzenia zmian w warunkach 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
2. W przypadku arbitrażu przekazanego 
Komisji procedurę przewidzianą w art. 
41g stosuje się analogicznie do zmian 
dokonanych w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu.
3. W przypadku gdy państwo członkowskie 
uważa, że zmiany w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu, które zostało
udzielone zgodnie z przepisami 
niniejszego rozdziału, lub jego 
zawieszenie, lub wycofanie jest niezbędne 
dla ochrony zdrowia publicznego, to dane 
państwo członkowskie niezwłocznie 
przekazuje sprawę do Agencji w celu 
zastosowania procedur ustanowionych w 
art. 41g.
W wyjątkowych przypadkach, gdy istotne 
jest niezwłoczne podjęcie działania w celu 
ochrony zdrowia publicznego, zanim 
będzie przyjęta ostateczna decyzja, 
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państwo członkowskie może zawiesić 
wprowadzanie do obrotu i stosowanie 
wyrobu medycznego, którego to dotyczy, 
na swoim terytorium. Państwo to 
informuje Komisję, Agencję i pozostałe 
państwa członkowskie o przyczynach 
takiego działania nie później niż w 
następnym dniu roboczym.

Or. en

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa III, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby, podlegają procedurze wydawania
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
polegającej na pełnym zapewnieniu jakości 
i badaniu dokumentacji projektu, jak 
określono w załączniku VIII. Producent 
może w ramach alternatywy zastosować 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
polegające na badaniu typu, jak określono 
w załączniku IX, połączone z pozwoleniem 
na dopuszczenie do obrotu polegającym na 
weryfikacji zgodności produktu, jak 
określono w załączniku X.

W przypadku wyrobów, o których mowa w 
art. 1 ust. 4 akapit pierwszy, jednostka 
notyfikowana stosuje procedurę 
konsultacyjną określoną odpowiednio w 
załączniku VIII rozdział II sekcja 6.1 lub 
załączniku IX sekcja 6.

W przypadku wyrobów, o których mowa w 
art. 1 ust. 4 akapit pierwszy, Komitet ds. 
Wprowadzania do Obrotu Wyrobów 
Medycznych, o którym mowa w art. 41c, 
lub organ krajowy stosuje procedurę 
konsultacyjną określoną odpowiednio w 
załączniku VIII rozdział II sekcja 6.1 lub 
załączniku IX sekcja 6.

W przypadku wyrobów objętych 
przepisami niniejszego rozporządzenia 
zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. e) jednostka 

W przypadku wyrobów objętych 
przepisami niniejszego rozporządzenia 
zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. e) w związku z 
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notyfikowana stosuje procedurę 
konsultacyjną określoną odpowiednio w 
załączniku VIII rozdział II sekcja 6.2 lub 
załączniku IX sekcja 6.

wydaniem pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu stosuje się procedurę konsultacyjną 
określoną odpowiednio w załączniku VIII 
rozdział II sekcja 6.2 lub załączniku IX 
sekcja 6.

Or. en

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W drodze odstępstwa od art. 41a 
producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa IIb, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby, podlegają ocenie zgodności 
polegającej na pełnym zapewnieniu 
jakości, jak określono w załączniku VIII, z 
wyjątkiem rozdziału II, obejmującej ocenę 
dokumentacji projektu na podstawie 
reprezentatywnej próby dokumentacji 
technicznej. Producent może w ramach 
alternatywy zastosować ocenę zgodności 
polegającą na badaniu typu, jak określono 
w załączniku IX, połączoną z oceną 
zgodności polegającą na weryfikacji 
zgodności produktu, jak określono w 
załączniku X.

Or. en

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa IIa, innych niż wyroby 

4. W drodze odstępstwa od art. 41a 
producenci wyrobów sklasyfikowanych 
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wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby, podlegają ocenie zgodności 
polegającej na pełnym zapewnieniu 
jakości, jak określono w załączniku VIII, z 
wyjątkiem rozdziału II, obejmującej ocenę 
dokumentacji projektu na podstawie 
reprezentatywnej próby dokumentacji 
technicznej. Producent może w ramach 
alternatywy zdecydować się na 
sporządzenie dokumentacji technicznej 
określonej w załączniku II, połączonej z 
oceną zgodności polegającą na weryfikacji 
zgodności produktu, jak określono w 
załączniku X część A sekcja 7 lub 
załączniku X część B sekcja 8

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

Or. en

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zaangażowanie jednostek notyfikowanych Zaangażowanie jednostek notyfikowanych 
w procedurę oceny zgodności

Or. en

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreślony
Mechanizm kontroli określonych ocen 

zgodności
1. Jednostki notyfikowane powiadamiają 
Komisję o wnioskach o przeprowadzenie 
oceny zgodności dla wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa III, z 
wyłączeniem wniosków złożonych w celu 
uzupełnienia lub przedłużenia 
istniejących certyfikatów. Takiemu 
powiadomieniu towarzyszy projekt 
instrukcji używania, o którym mowa w 
załączniku I sekcja 19.3, oraz projekt 
podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej, o 
którym mowa w art. 26. W powiadomieniu
tym jednostka notyfikowana wskazuje 
przewidywaną datę ukończenia oceny 
zgodności. Komisja niezwłocznie 
przekazuje to powiadomienie i 
towarzyszące mu dokumenty do MDCG.
2. W przeciągu 28 dni od otrzymania 
informacji, o których mowa w ust. 1, 
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MDCG może zażądać do jednostki 
notyfikowanej przedłożenia streszczenia 
wstępnej oceny zgodności przed wydaniem 
certyfikatu. Na prośbę któregokolwiek ze 
swoich członków lub Komisji MDCG 
podejmuje decyzję o przedstawieniu 
takiego żądania zgodnie z procedurą 
określoną w art. 78 ust. 4. W swoim 
żądaniu MDCG podaje uzasadniony 
naukowo i związany ze zdrowiem powód, 
dla którego zdecydował, by w danej 
sprawie przedłożono streszczenie wstępnej 
oceny zgodności. Przy selekcji spraw 
objętych obowiązkiem przedłożenia 
wstępnej oceny zgodności uwzględnia się 
należycie zasadę równego traktowania.
W terminie 5 dni od otrzymania żądania 
MDCG jednostka notyfikowana 
powiadamia o tym fakcie producenta.
3. MDCG może zgłosić uwagi do 
streszczenia wstępnej oceny zgodności 
najpóźniej 60 dni po przedłożeniu tego 
streszczenia. W tym okresie, nie później 
niż 30 dni po przedłożeniu streszczenia, 
MDCG może zażądać przedstawienia 
dodatkowych informacji, które z 
uzasadnionych naukowo powodów są 
konieczne do analizy wstępnej oceny 
zgodności dokonanej przez jednostkę 
notyfikowaną. Żądanie takie może 
dotyczyć dostarczenia próbek lub wizyty 
na miejscu w przedsiębiorstwie 
producenta. Do chwili przedstawienia 
żądanych dodatkowych informacji bieg 
terminu zgłoszenia uwag, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 
ulega zawieszeniu. Późniejsze żądania 
dodatkowych informacji wystosowane 
przez MDCG nie powodują zawieszenia 
biegu terminu zgłoszenia uwag.
4. Jednostka notyfikowana należycie 
rozważa wszelkie uwagi otrzymane 
zgodnie z ust. 3. Przekazuje ona Komisji 
wyjaśnienie sposobu ich uwzględnienia, w 
tym należyte uzasadnienie w przypadku 
niezastosowania się do otrzymanych 
uwag, a także swoją ostateczną decyzję 
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dotyczącą danej oceny zgodności. Komisja 
niezwłocznie przekazuje te informacje do 
MDCG.
5. Komisja może, jeśli uzna to za 
konieczne dla ochrony bezpieczeństwa 
pacjentów i zdrowia publicznego, określić 
w drodze aktów wykonawczych konkretne 
kategorie lub grupy wyrobów innych niż 
wyroby klasy III, do których stosuje się 
ust. 1 do 4 przez z góry ustalony okres. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.
Uzasadnieniem dla przyjęcia środków na 
podstawie niniejszego ustępu może być 
jedynie co najmniej jedno z następujących 
kryteriów:
a) nowość wyrobu lub technologii, na 
której wyrób ten się opiera, i związane z 
tym istotne znaczenie kliniczne lub istotne 
znaczenie dla zdrowia publicznego;
b) niekorzystna zmiana w zakresie 
stosunku korzyści do ryzyka określonej 
kategorii lub grupy wyrobów wynikająca z 
uzasadnionych naukowo i związanych ze 
zdrowiem obaw dotyczących elementów 
lub materiału wyjściowego lub 
dotyczących wpływu na zdrowie w 
przypadku awarii;
c) zwiększenie ilości przypadków ciężkich 
incydentów zgłaszanych zgodnie z art. 61 i
dotyczących określonej kategorii lub 
grupy wyrobów;
d) znaczne rozbieżności między ocenami 
zgodności przeprowadzonymi przez różne 
jednostki notyfikowane w odniesieniu do 
wyrobów znacząco podobnych;
e) obawy w zakresie zdrowia publicznego 
dotyczące określonej kategorii lub grupy 
wyrobów, lub technologii, na której się 
one opierają.
6. Komisja udostępnia do wiadomości 
publicznej streszczenie uwag zgłoszonych 
zgodnie z ust. 3 i wynik procedury oceny 
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zgodności. Komisja nie ujawnia danych 
osobowych ani informacji mających 
charakter tajemnicy handlowej.
7. Komisja tworzy infrastrukturę 
techniczną do elektronicznej wymiany 
danych między jednostkami 
notyfikowanymi a MDCG do celów 
niniejszego artykułu.
8. Komisja może, w drodze aktów 
wykonawczych, określić warunki i aspekty 
proceduralne dotyczące przedłożenia i 
analizy streszczenia wstępnej oceny 
zgodności zgodnie z ust. 2 i 3. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

Or. en

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Badania kliniczne wyrobu planuje się i 
prowadzi tak, by chronić prawa, 
bezpieczeństwo i dobro uczestników 
badania klinicznego wyrobu zgodnie z 
postanowieniami art. 50a ust. 3 i by dane 
kliniczne, będące wynikiem tego badania, 
były wiarygodne i odporne.

Or. en

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 50a
Zaangażowanie komisji etycznej

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

Or. en

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sponsor badania klinicznego wyrobu 
przedkłada państwu członkowskiemu lub 
państwom członkowskim, w których 

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

badanie ma być prowadzone, wniosek, 
któremu towarzyszy dokumentacja, o 
której mowa w załączniku XIV rozdział II.
W terminie dziesięciu dni od otrzymania 
wniosku państwo członkowskie 
powiadamia sponsora, czy badanie 
kliniczne wyrobu jest objęte zakresem 
niniejszego rozporządzenia i czy wniosek 
jest kompletny.

Or. en

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisją Poprawka

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

Jeśli państwo członkowskie nie 
powiadomiło sponsora zgodnie z ust. 2 w 
terminie pięciu dni od otrzymania uwag 
lub uzupełnionego wniosku, uważa się, że 
badanie kliniczne wyrobu jest objęte 



PE507.972v02-00 80/121 PR\933401PL.doc

PL

zakresem niniejszego rozporządzenia i że 
wniosek jest kompletny.

zakresem niniejszego rozporządzenia i że 
wniosek jest kompletny.

Or. en

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Po zakończeniu badania klinicznego 
sponsor wprowadza do systemu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 53, 
podsumowanie wyników badania 
sporządzone w sposób łatwy do 
zrozumienia przez laika.

Or. en

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby pracownicy służby zdrowia również mieli dostęp, w odpowiednim zakresie, 
do systemu elektronicznego dotyczącego badań klinicznych, gdyż zawiera on zgłoszenia 
ciężkich zdarzeń niepożądanych oraz defektów wyrobu. Należy zapewnić, że w przypadku gdy 
jest to w interesie publicznym, istnieje możliwość zwrócenia się o istniejące informacje, które 
nie są łatwo dostępne bez specjalnego wniosku. 

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie, które odmówiło 
wydania pozwolenia na badanie kliniczne 
wyrobu, bądź zawiesiło takie badanie lub 
wydało decyzję o zakończeniu takiego 

1. Państwo członkowskie, które odmówiło 
wydania pozwolenia na badanie kliniczne 
wyrobu, bądź zawiesiło takie badanie lub 
wydało decyzję o zakończeniu takiego 
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badania, bądź wezwało do wprowadzenia 
istotnej zmiany w badaniu klinicznym 
wyrobu lub do jego tymczasowego 
wstrzymania, bądź zostało powiadomione 
przez sponsora o wcześniejszym 
zakończeniu badania klinicznego wyrobu z 
powodów bezpieczeństwa, powiadamia o 
tym fakcie wszystkie państwa 
członkowskie i Komisję przy 
wykorzystaniu systemu elektronicznego, o 
którym mowa w art. 53.

badania, bądź wezwało do wprowadzenia 
istotnej zmiany w badaniu klinicznym 
wyrobu lub do jego tymczasowego 
wstrzymania, bądź zostało powiadomione 
przez sponsora o wcześniejszym 
zakończeniu badania klinicznego wyrobu z 
powodów bezpieczeństwa lub 
skuteczności, powiadamia o powodach
takiej decyzji wszystkie państwa 
członkowskie i Komisję przy 
wykorzystaniu systemu elektronicznego, o 
którym mowa w art. 53.

Or. en

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sponsor powiadamia każde 
zainteresowane państwo członkowskie o 
zakończeniu badania klinicznego wyrobu 
w odniesieniu do tego państwa, podając w 
przypadku wcześniejszego zakończenia 
badania jego przyczynę. Powiadomienia 

2. Sponsor powiadamia każde 
zainteresowane państwo członkowskie o 
zakończeniu badania klinicznego wyrobu 
w odniesieniu do tego państwa, podając w 
przypadku wcześniejszego zakończenia 
badania jego przyczynę, tak aby wszystkie 
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tego dokonuje się w terminie 15 dni od 
zakończenia badania klinicznego wyrobu 
w odniesieniu do tego państwa 
członkowskiego.

państwa członkowskie mogły 
poinformować sponsorów prowadzących 
podobne badania kliniczne w tym czasie w 
Unii o wynikach tego badania 
klinicznego.  Powiadomienia tego 
dokonuje się w terminie 15 dni od 
zakończenia badania klinicznego wyrobu 
w odniesieniu do tego państwa 
członkowskiego.

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

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

Or. en

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Sponsor wskazuje w rzeczonym 
pojedynczym wniosku na jedno państwo 
członkowskie jako koordynujące państwo 
członkowskie. Państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy wybiera się 
spośród zainteresowanych państw 
członkowskich, w których zamieszkuje 
większość uczestników przedmiotowego 
badania klinicznego. Jeśli dane państwo 
członkowskie nie chce pełnić roli 
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pełniło rolę koordynującego państwa 
członkowskiego. Jeśli żadne inne państwo 
członkowskie nie przyjmie roli 
koordynującego państwa członkowskiego, 
rolę koordynującego państwa 
członkowskiego pełni państwo 
członkowskie wskazane przez sponsora. 
Jeśli rolę koordynującego państwa 
członkowskiego przyjęło państwo inne niż 
państwo członkowskie wskazane przez 
sponsora, termin, o którym mowa w art. 51 
ust. 2, rozpoczyna swój bieg następnego 
dnia po przyjęciu tej roli.

koordynującego państwa członkowskiego, 
uzgadnia ono z innym zainteresowanym 
państwem członkowskim w terminie 
sześciu dni od złożenia pojedynczego 
wniosku, że to ostatnie państwo będzie 
pełniło rolę koordynującego państwa 
członkowskiego. Jeśli żadne inne państwo 
członkowskie nie przyjmie roli 
koordynującego państwa członkowskiego, 
rolę koordynującego państwa 
członkowskiego pełni państwo 
członkowskie wskazane przez sponsora. 
Jeśli rolę koordynującego państwa 
członkowskiego przyjęło państwo inne niż 
państwo członkowskie wskazane przez 
sponsora, termin, o którym mowa w art. 51 
ust. 2, rozpoczyna swój bieg następnego 
dnia po przyjęciu tej roli.

Or. en

Poprawka 97

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) ciężkie incydenty, w tym miejsce i data 
incydentu, związane z wyrobami 
udostępnionymi na rynku unijnym; jeżeli to 
możliwe, producent załącza informacje na 
temat pacjenta lub użytkownika oraz 
pracownika służby zdrowia 
zaangażowanego w incydent;

Or. en



PE507.972v02-00 86/121 PR\933401PL.doc

PL

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu zachęcenia 
pracowników służby zdrowia, 
użytkowników i pacjentów do zgłaszania 
właściwym organom podejrzewanych 
ciężkich incydentów, o których mowa w 
ust. 1 lit. a). 

3. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki, w tym 
ukierunkowane kampanie informacyjne, 
w celu zachęcenia pracowników służby 
zdrowia, użytkowników i pacjentów do
zgłaszania, oraz umożliwienia im 
zgłaszania, właściwym organom 
podejrzewanych ciężkich incydentów, o 
których mowa w ust. 1 lit. a). Informują 
one Komisję o tych środkach.

Państwa członkowskie rejestrują takie 
zgłoszenia centralnie na szczeblu 
krajowym. Właściwy organ państwa 
członkowskiego, który otrzymał takie 
zgłoszenie, podejmuje konieczne kroki w 
celu dopilnowania, aby producent
wyrobu, którego zgłoszenie to dotyczy, 
został poinformowany o incydencie. 
Producent zapewnia podjęcie 
odpowiednich działań następczych. 

Właściwe organy państw członkowskich
rejestrują takie zgłoszenia centralnie na 
szczeblu krajowym. Właściwy organ 
państwa członkowskiego, który otrzymał 
takie zgłoszenie, niezwłocznie informuje 
producenta wyrobu, którego zgłoszenie 
dotyczy. Producent zapewnia podjęcie 
odpowiednich działań następczych. 

Jeśli właściwy organ państwa 
członkowskiego stwierdzi, że zgłoszenia 
otrzymane zgodnie z pierwszym akapitem 
są związane z ciężkim incydentem, 
wprowadza on niezwłocznie informację o 
tych zgłoszeniach do systemu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 62, 
chyba że ten sam incydent został już 
zgłoszony przez producenta.

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

Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi oraz w konsultacji ze 
stosownymi partnerami, w tym 
organizacjami pacjentów i konsumentów, 
opracowuje standardowe formy
zgłaszania, w systemie elektronicznym 
oraz poza takim systemem, ciężkich 
incydentów przez pracowników służby 
zdrowia, użytkowników i pacjentów.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy położyć większy nacisk na kwestie dotyczące dokonywania zgłoszeń przez 
pracowników służby zdrowia, użytkowników oraz pacjentów.  Standardowe formy, o których 
mowa, powinny zostać opracowane przez Komisję przy wkładzie organizacji pacjentów i 
konsumentów, w formie elektronicznej oraz innej, dla użytkowników pozbawionych dostępu 
do internetu lub nieposiadających umiejętności obsługi komputera.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku uzasadnionego interesu w zdobywaniu wiedzy na temat ciężkich incydentów 
dotyczących określonych wyrobów medycznych na wczesnym etapie, należy zapewnić pełne 
prawo do informacji.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku uzasadnionego interesu w zdobywaniu wiedzy na temat ciężkich incydentów 
dotyczących określonych wyrobów medycznych na wczesnym etapie, należy zapewnić pełne 
prawo do informacji.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Związane z włączeniem tego postanowienia do art. 61 ust. 3.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby Agencja oraz pracownicy służby zdrowia mieli pełen dostęp do systemu 
elektronicznego dotyczącego nadzoru rynku, ponieważ system ten zawiera istotne informacje 
na temat wyrobów stwarzających zagrożenie dla zdrowia.  Podczas gdy ogół społeczeństwa 
może mieć bardziej zróżnicowany dostęp do systemu, w przypadku uzasadnionego interesu w 
zdobywaniu wiedzy na temat ciężkich incydentów dotyczących określonych wyrobów 
medycznych na wczesnym etapie, należy zapewnić pełne prawo do informacji.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast komitetu powoływanego w poszczególnych przypadkach, w celu zapewnienia 
wsparcia Komisji, MDCG oraz państwom członkowskim należy utworzyć stały komitet 
doradczy udzielający bezpośrednich porad oraz dysponujący wiedzą specjalistyczną.  
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Poprawka 104

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- badanie zagadnień związanych z 
procedurą wzajemnego uznawania 
zgodnie z postanowieniami art. 41e. 

Or. en

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 78a

Komitet doradczy
1. Powołuje się multidyscyplinarny 
komitet doradczy składający się z 
ekspertów i przedstawicieli 
zainteresowanych stron oraz organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, który 
udziela MDCG, Komisji oraz państwom 
członkowskim wsparcia, porad 
naukowych oraz dzieli się wiedza 
specjalistyczną w zakresie różnych 
aspektów technologii medycznych w 
dziedzinie wyrobów medycznych, wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro, 
przypadków granicznych obejmujących 
produkty lecznicze, tkanki i komórki 
ludzkie, kosmetyki, produkty biobójcze, 
żywność oraz. w razie konieczności, inne 
produkty, jak również w zakresie dalszych 
aspektów związanych z wdrażaniem 
niniejszego rozporządzenia.  
2. Komitet doradczy prowadzi konsultacje 
z Europejską Agencją Leków oraz
Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa 
Żywności przy rozpatrywaniu kwestii 
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dotyczących przypadków granicznych 
obejmujących produkty lecznicze oraz 
produkty spożywcze. 
3. Komisja udziela wsparcia logistycznego 
w zakresie działań komitetu doradczego.  

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast komitetu powoływanego w poszczególnych przypadkach, w celu zapewnienia 
wsparcia Komisji, MDCG oraz państwom członkowskim należy utworzyć stały komitet 
doradczy udzieląjący bezpośrednich porad oraz dysponujący wiedzą specjalistyczną.  

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) badanie zagadnień związanych z 
procedurą wzajemnego uznawania 
zgodnie z postanowieniami art. 41e. 

Or. en

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Członkowie MDCG i personel 
laboratoriów referencyjnych UE nie mają 
żadnych finansowych ani innych interesów 
w branży wyrobów medycznych, które 
mogłyby mieć wpływ na ich bezstronność. 
Zobowiązują się oni działać niezależnie w 
interesie publicznym. Składają oni 
oświadczenie o wszelkich bezpośrednich 
lub pośrednich interesach, jakie mogą mieć 
w branży wyrobów medycznych, i 
uaktualniają je w przypadku jakiejkolwiek 

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

istotnej zmiany w tym zakresie. 
Oświadczenie o ewentualnym konflikcie 
interesów musi być, na żądanie, 
udostępniane publiczne.

Or. en

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Eksperci będący członkami komitetu 
doradczego, o którym mowa w art. 78a, są 
zobowiązani do złożenia deklaracji o 
swoich ewentualnych interesach w danej 
sprawie.

Or. en

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja i państwa członkowskie 
wprowadzają odpowiednie środki mające 
zapewnić tworzenie rejestrów wyrobów 
medycznych w celu gromadzenia 
doświadczeń uzyskanych w związku z 
używaniem tych wyrobów po ich 
wprowadzeniu do obrotu. Systematycznie 
tworzy się rejestry wyrobów medycznych 
klasy IIb i III. Takie rejestry wspomagają 
niezależną ocenę długoterminowego 
bezpieczeństwa i działania wyrobów.
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Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział II Rozdział VI
Udostępnianie wyrobów na rynku, 

obowiązki podmiotów gospodarczych, 
regeneracja, oznakowanie CE, swobodny 

przepływ

Udostępnianie wyrobów na rynku, 
obowiązki podmiotów gospodarczych, 

regeneracja, oznakowanie CE, swobodny 
przepływ

Artykuły w niniejszym rozdziale:  4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22

Or. en

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział VI b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział VII
Regeneracja wyrobów medycznych

Artykuły w niniejszym rozdziale:  15a, 15b, 
15c, 15d

Or. en
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Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział III - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział III Rozdział VIII
Identyfikacja i identyfikowalność 
wyrobów, rejestracja wyrobów i 

podmiotów gospodarczych, podsumowanie 
dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności 

klinicznej, europejska baza danych o 
wyrobach medycznych

Identyfikacja i identyfikowalność 
wyrobów, rejestracja wyrobów i 

podmiotów gospodarczych, europejska 
baza danych o wyrobach medycznych

Artykuły w niniejszym rozdziale:  23, 24, 
25, 27

Or. en

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział IV - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział IV Rozdział IV

Jednostki notyfikowane Jednostki notyfikowane
Artykuły w niniejszym rozdziale:  28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
40a, 43

Or. en

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział V - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział V Rozdział II
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Klasyfikacja i ocena zgodności Klasyfikacja wyrobów medycznych
Artykuł w niniejszym rozdziale:  41

Or. en

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział III
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i 

ocena zgodności
Artykuły w niniejszym rozdziale:  26, 41a, 
41b, 41c, 41d, 41e, 41f, 41g, 41h, 42, 44, 
45, 46, 47, 48, 

Or. en

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział VI - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział VI Rozdział V
Ocena kliniczna i badania kliniczne 

wyrobów
Ocena kliniczna i badania kliniczne 

wyrobów
Artykuły w niniejszym rozdziale:  49, 50, 
50a, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Or. en
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Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział VII - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział VII Rozdział IX
Obserwacja i nadzór rynku Obserwacja i nadzór rynku

Artykuły w niniejszym rozdziale:  61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75

Or. en

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział VIII - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział VIII Rozdział X
Współpraca między państwami 

członkowskimi, grupą koordynacyjną ds. 
wyrobów medycznych, laboratoriami 

referencyjnymi UE, rejestrami wyrobów

Współpraca między państwami 
członkowskimi, grupą koordynacyjną ds. 

wyrobów medycznych, laboratoriami 
referencyjnymi UE, rejestrami wyrobów

Artykuły w niniejszym rozdziale:  76, 77, 
78, 78a, 79, 80, 81, 82, 83

Or. en
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Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział IX - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział IX Rozdział XI
Poufność, ochrona danych, finansowanie, 

sankcje
Poufność, ochrona danych, finansowanie, 

sankcje

Artykuły w niniejszym rozdziale:  84, 85, 
86, 87

Or. en

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – CZĘŚĆ III – punkt 19.2 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) jeśli wyrób przeznaczony jest do 
jednorazowego użytku – informację o tym 
fakcie. Podane przez producenta 
informacje o tym, że wyrób jest wyrobem 
jednorazowego użytku powinny być spójne 
na terenie całej Unii;

n) jeśli wyrób przeznaczony jest do 
jednorazowego użytku – informację o tym 
fakcie. Producent przedstawia 
wystarczające dowody potwierdzające, że 
wyrób nie może być regenerowany w 
bezpieczny sposób. Podane przez 
producenta informacje o tym, że wyrób jest 
wyrobem jednorazowego użytku powinny 
być spójne na terenie całej Unii;

Or. en

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – CZĘŚĆ III – punkt 19.2 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) jeśli wyrób jest wyrobem 
jednorazowego użytku, który został 
poddany regeneracji – informację o takim 

skreślony
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fakcie, liczbie przeprowadzonych cykli 
regeneracji oraz wszelkich ograniczeniach 
liczby cykli regeneracji; 

Or. en

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – CZĘŚĆ III – punkt 19.3 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – CZĘŚĆ III – punkt 19.3 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) jeśli wyrób nosi oznaczenie wskazujące, 
że jest to wyrób jednorazowego użytku –
informacje na temat znanych cech 
charakterystycznych i znanych 
producentowi czynników technicznych, 
które mogą stwarzać zagrożenie w 
przypadku ponownego użycia wyrobu. 

1) Z wyjątkiem wyrobów, o których mowa 
w art. 15b, jeśli wyrób nosi oznaczenie 
wskazujące, że jest to wyrób 
jednorazowego użytku – wszelkie
informacje na temat znanych cech 
charakterystycznych i znanych 
producentowi czynników technicznych, 
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Jeśli zgodnie z sekcją 19.1 lit. c) nie jest 
konieczna instrukcja używania, informacje 
takie są udostępniane na żądanie 
użytkownika;

które mogą stwarzać zagrożenie w 
przypadku ponownego użycia wyrobu. 
Jeśli zgodnie z sekcją 19.1 lit. c) nie jest 
konieczna instrukcja używania, informacje 
takie są udostępniane na żądanie 
użytkownika.

Or. en

Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II - punkt 6.1 - litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) plan klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu oraz 
sprawozdanie z oceny takiego planu 
zgodnie z częścią B załącznika XIII lub 
uzasadnienie wyjaśniające, dlaczego 
uznaje się, że sporządzenie planu 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu nie jest konieczne 
ani właściwe.

d) plan klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu oraz 
sprawozdanie z oceny takiego planu, w tym 
przegląd sprawozdania z oceny takiego 
planu dokonany przez niezależny organ 
naukowy dla wyrobów medycznych klasy 
III, zgodnie z częścią B załącznika XIII 
lub uzasadnienie wyjaśniające, dlaczego 
uznaje się, że sporządzenie planu 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu nie jest konieczne 
ani właściwe.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wspierania przejrzystości, istnieje potrzeba dokonania przez niezależny organ 
naukowy dodatkowego przeglądu sprawozdania producenta z oceny planu klinicznych działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu dla wyrobów wysokiego ryzyka. 

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V - część A - punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. wyrób jednorazowego użytku poddany 10. w przypadku wyrobu jednorazowego 
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regeneracji (t/n), użytku, uzasadnienie, o którym mowa w 
art. 15a ust. 3.

Or. en

Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1.4. Struktura organizacyjna, podział 
odpowiedzialności i funkcjonowanie 
jednostki notyfikowanej muszą wzbudzać 
zaufanie co do skuteczności i wyników 
czynności w ramach oceny zgodności. 

1.1.4. Struktura organizacyjna, podział 
odpowiedzialności i funkcjonowanie 
jednostki notyfikowanej muszą wzbudzać 
zaufanie co do skuteczności i wyników 
czynności w ramach oceny zgodności. 

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

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

Or. en

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.3. Jednostka oceniająca zgodność, jej 
ścisłe kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie mogą:

1.2.3. Jednostka notyfikowana, jej ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie mogą:

- być projektantami, producentami, 
dostawcami, instalatorami, nabywcami, 
właścicielami, użytkownikami ani 
konserwatorami produktów, które oceniają, 

- być projektantami, producentami, 
dostawcami, instalatorami, nabywcami, 
właścicielami, użytkownikami ani 
konserwatorami produktów, które oceniają, 
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ani upoważnionymi przedstawicielami 
wymienionych osób. Nie wyklucza to 
stosowania ocenianych produktów, które są 
niezbędne do prowadzenia działalności 
jednostki notyfikowanej (np. przyrządów 
pomiarowych), lub wykorzystywania tych 
produktów do celów osobistych;

ani upoważnionymi przedstawicielami 
wymienionych osób. Nie wyklucza to 
stosowania ocenianych produktów, które są 
niezbędne do prowadzenia działalności 
jednostki notyfikowanej (np. przyrządów 
pomiarowych), lub wykorzystywania tych 
produktów do celów osobistych;

- być bezpośrednio zaangażowani w 
projektowanie, produkcję lub 
konstruowanie, wprowadzanie do obrotu, 
instalację, użytkowanie lub konserwację 
tych produktów ani nie mogą 
reprezentować osób zaangażowanych w 
taką działalność. Nie angażują się w 
działalność, która może zagrozić 
niezależności ich osądów i wiarygodności 
w związku z czynnościami w ramach 
oceny zgodności, w zakresie których 
jednostka jest notyfikowana; 

- być bezpośrednio zaangażowani w 
projektowanie, produkcję lub 
konstruowanie, wprowadzanie do obrotu, 
instalację, użytkowanie lub konserwację 
tych produktów ani nie mogą 
reprezentować osób zaangażowanych w 
taką działalność. Nie angażują się w 
działalność, która może zagrozić 
niezależności ich osądów i wiarygodności 
w związku z czynnościami w ramach 
oceny zgodności, w zakresie których 
jednostka jest notyfikowana; 

- oferować ani świadczyć żadnych usług, 
które mogą podważać zaufanie co do ich 
niezależności, bezstronności i 
obiektywizmu. W szczególności nie 
świadczą ani nie oferują usług doradczych 
producentowi, jego upoważnionemu 
przedstawicielowi, dostawcy ani 
konkurentowi handlowemu w zakresie 
projektowania, konstrukcji, wprowadzania 
do obrotu lub konserwacji ocenianych 
produktów lub procesów. Powyższa zasada 
nie wyklucza prowadzenia ogólnych 
szkoleń nieskierowanych do konkretnego 
klienta, dotyczących prawodawstwa w 
dziedzinie wyrobów medycznych lub 
powiązanych norm.

- oferować ani świadczyć żadnych usług, 
które mogą podważać zaufanie co do ich 
niezależności, bezstronności i 
obiektywizmu. W szczególności nie 
świadczą ani nie oferują usług doradczych 
producentowi, jego upoważnionemu 
przedstawicielowi, dostawcy ani 
konkurentowi handlowemu w zakresie 
projektowania, konstrukcji, wprowadzania 
do obrotu lub konserwacji ocenianych 
produktów lub procesów. Powyższa zasada 
nie wyklucza prowadzenia ogólnych 
szkoleń nieskierowanych do konkretnego 
klienta, dotyczących prawodawstwa w
dziedzinie wyrobów medycznych lub 
powiązanych norm.

Jednostka notyfikowana przedstawia 
krajowemu organowi dowód 
potwierdzający brak konfliktu interesów 
zgodnie z niniejszym punktem. Krajowy 
organ [przyp. tłum.: brak części zdania w 
oryginale] Komisji dwa razy w roku przy 
pełnej przejrzystości.

Or. en
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Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 1 – punkt 1.3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3. Poufność 1.3. Poufność
Pracownicy jednostki notyfikowanej są 
zobowiązani dochować tajemnicy 
zawodowej w odniesieniu do wszystkich 
informacji, które uzyskują w trakcie 
wykonywania swoich zadań zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem 
wobec krajowych organów 
odpowiedzialnych za jednostki 
notyfikowane, właściwych organów lub 
Komisji. Prawa własności podlegają 
ochronie. Aby to osiągnąć, należy w 
jednostce notyfikowanej wdrożyć 
udokumentowane procedury.

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

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

Or. en

Poprawka 130

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 3 – punkt 3.1. 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1. Warunki ogólne 3.1. Warunki ogólne
3.1.1. Jednostka notyfikowana musi być 
zdolna do realizacji wszystkich zadań 
przydzielonych jej na mocy niniejszego 

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

rozporządzenia z najwyższą rzetelnością i 
posiadać konieczne kompetencje 
techniczne w danej dziedzinie, niezależnie 
od tego, czy dana jednostka notyfikowana 
wykonuje wspomniane zadania 
samodzielnie, czy też są one realizowane w 
jej imieniu i na jej odpowiedzialność. 

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3. Jednostka notyfikowana jasno 
dokumentuje zakres i ograniczenia 
obowiązków, odpowiedzialności i 
uprawnień pracowników uczestniczących 
w czynnościach w ramach oceny 
zgodności, a także informuje o tym samych 
zainteresowanych.
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3.1.3a. Jednostka notyfikowana 
udostępnia Komisji oraz, na żądanie, 
innym stronom wykaz pracowników takiej 
jednostki oraz informacje na temat 
posiadanej przez nich wiedzy 
specjalistycznej.  Wykaz ten jest 
uaktualniany.

Or. en

Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 3 – punkt 3.2. – punkt 3.2.3.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.3. Pracownicy odpowiedzialni za 
upoważnianie innych pracowników do 
wykonywania określonych czynności w 
ramach oceny zgodności oraz pracownicy 
odpowiadający ogólnie za ostateczną ocenę 
i podjęcie decyzji o certyfikacji są 
zatrudniani przez samą jednostkę 
notyfikowaną i nie mogą być 
podwykonawcami. Wspomniani wyżej 
pracownicy łącznie dysponują sprawdzoną 
wiedzą i doświadczeniem w zakresie:

3.2.3. Pracownicy odpowiedzialni za 
upoważnianie innych pracowników do 
wykonywania określonych czynności w 
ramach oceny zgodności oraz pracownicy 
odpowiadający ogólnie za ostateczną ocenę 
i podjęcie decyzji o certyfikacji są 
zatrudniani przez samą jednostkę 
notyfikowaną i nie mogą być 
podwykonawcami. Wspomniani wyżej 
pracownicy łącznie dysponują sprawdzoną 
wiedzą i doświadczeniem w zakresie:

- prawodawstwa Unii Europejskiej w 
dziedzinie wyrobów medycznych i 
odpowiednich wytycznych;

- prawodawstwa Unii Europejskiej w 
dziedzinie wyrobów medycznych i 
odpowiednich wytycznych;

- procedur oceny zgodności według 
niniejszego rozporządzenia;

- procedur oceny zgodności według 
niniejszego rozporządzenia;

- szerokiej gamy technologii wyrobów 
medycznych, przemysłu wyrobów 
medycznych oraz projektowania i 
produkcji wyrobów medycznych;

- szerokiej gamy technologii wyrobów 
medycznych, przemysłu wyrobów 
medycznych oraz projektowania i 
produkcji wyrobów medycznych;

- systemu zarządzania jakością jednostki 
notyfikowanej i związanych z nim 
procedur;

- systemu zarządzania jakością jednostki 
notyfikowanej i związanych z nim 
procedur;

- rodzajów kwalifikacji (wiedzy, 
doświadczenia i innych kompetencji) 
niezbędnych do prowadzenia ocen 
zgodności dotyczących wyrobów 

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

medycznych, a także odpowiednich 
kryteriów kwalifikacji;

- odpowiedniego przeszkolenia 
pracowników biorących udział w 
czynnościach w ramach oceny zgodności 
wyrobów medycznych;

- odpowiedniego przeszkolenia 
pracowników biorących udział w 
czynnościach w ramach oceny zgodności 
wyrobów medycznych;

- umiejętności sporządzania certyfikatów, 
zapisów i sprawozdań wykazujących, że 
oceny zgodności zostały należycie 
przeprowadzone.

- umiejętności sporządzania certyfikatów, 
zapisów i sprawozdań wykazujących, że 
oceny zgodności zostały należycie 
przeprowadzone.

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

Or. en

Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 3 – punkt 3.2. – punkt 3.2.4.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

- odpowiednio przeszkolić zewnętrznych 
ekspertów klinicznych w zakresie 
stosownych wymogów niniejszego 
rozporządzenia, aktów delegowanych lub 

- odpowiednio przeszkolić zewnętrznych 
ekspertów klinicznych w zakresie 
stosownych wymogów niniejszego 
rozporządzenia, aktów delegowanych lub 
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wykonawczych, norm zharmonizowanych, 
wspólnych specyfikacji technicznych i 
wytycznych oraz dopilnować, by 
zewnętrzni eksperci kliniczni byli w pełni 
świadomi uwarunkowań i skutków 
dokonanego przez nich przeglądu oraz 
zapewnianego doradztwa;

wykonawczych, norm zharmonizowanych, 
wspólnych specyfikacji technicznych i 
wytycznych oraz dopilnować, by 
zewnętrzni eksperci kliniczni byli w pełni 
świadomi uwarunkowań i skutków 
dokonanego przez nich przeglądu oraz 
zapewnianego doradztwa;

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

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

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

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

- móc sprawdzić porównywalność i
spójność ocen klinicznych 
przeprowadzonych przez ekspertów 
klinicznych;

- móc sprawdzić porównywalność i 
spójność ocen klinicznych 
przeprowadzonych przez ekspertów 
klinicznych;

- móc dokonać obiektywnego klinicznego 
osądu przeglądu oceny klinicznej 
producenta i przedstawić zalecenia 
pracownikowi odpowiedzialnemu za 
podejmowanie decyzji w jednostce 
notyfikowanej;

- móc dokonać obiektywnego klinicznego 
osądu przeglądu oceny klinicznej 
producenta i przedstawić zalecenia 
pracownikowi odpowiedzialnemu za 
podejmowanie decyzji w jednostce 
notyfikowanej;

- określać substancje czynne.

Or. en

Poprawka 134

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.5. Pracownicy odpowiedzialni za 
prowadzenie przeglądu związanego z 

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

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

Or. en

Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 3 – punkt 3.2. – punkt 3.2.6. – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 136

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 3 – punkt 3.3. – punkt 3.3.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3.3.1. Jednostka notyfikowana dysponuje 
procedurą zapewniającą pełne 
dokumentowanie kwalifikacji każdego 
pracownika biorącego udział w 
czynnościach w ramach oceny zgodności 
oraz przestrzegania kryteriów kwalifikacji, 
o których mowa w sekcji 3.2. 
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odpowiednio uzasadnia upoważnienie 
określonych pracowników do 
wykonywania konkretnych czynności w 
ramach oceny zgodności. 

Or. en

Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 3 – punkt 3.4. 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.4. Podwykonawcy i eksperci zewnętrzni 3.4. Podwykonawcy i eksperci zewnętrzni 

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

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

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

3.4.2. Jednostka notyfikowana, która 
podzleca organizacji lub osobie fizycznej 
czynności w ramach oceny zgodności, 
musi dysponować zasadami opisującymi 
warunki, zgodnie z którymi podzlecanie 
jest dozwolone. Każdy przypadek 
podzlecania lub konsultacji z ekspertami 

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

zewnętrznymi należy odpowiednio 
udokumentować, podać do wiadomości 
publicznej i określić w pisemnej umowie 
obejmującej między innymi kwestie 
poufności i konfliktu interesów.

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

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

3.4.4. Jednostka notyfikowana ustanawia 
procedury oceny i monitorowania 
wszystkich podwykonawców i ekspertów 
zewnętrznych, z których usług korzysta.

3.4.4. Jednostka notyfikowana ustanawia 
procedury oceny i monitorowania 
wszystkich podwykonawców i ekspertów 
zewnętrznych, z których usług korzysta. 

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

Or. en

Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 3 – punkt 3.5. – punkt 3.5.2.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 139

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ustęp 4 – punkt 4.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

- wniosek o przeprowadzenie oceny 
zgodności przedłożony przez producenta 
lub przez upoważnionego przedstawiciela,

- wniosek o przeprowadzenie oceny 
zgodności przedłożony przez producenta 
lub przez upoważnionego przedstawiciela,

- rozpatrywanie wniosku, w tym 
sprawdzenie kompletności dokumentacji, 
kwalifikację produktu jako wyrobu i jego
klasyfikację,

- rozpatrywanie wniosku, w tym 
sprawdzenie kompletności dokumentacji, 
kwalifikację produktu jako wyrobu i jego 
klasyfikację, jak również minimalny czas 
na ocenę audytu, 

- język wniosku, korespondencji oraz 
dokumentacji, która ma być przedłożona, 

- język wniosku, korespondencji oraz 
dokumentacji, która ma być przedłożona, 

- warunki umowy z producentem lub 
upoważnionym przedstawicielem,

- warunki umowy z producentem lub 
upoważnionym przedstawicielem,

- opłaty, które mają zostać naliczone za 
czynności w ramach oceny zgodności, 

- opłaty, które mają zostać naliczone za 
czynności w ramach oceny zgodności, 

- ocenę istotnych zmian, które mają być 
przedłożone w celu ich uprzedniego 
zatwierdzenia,

- ocenę istotnych zmian, które mają być 
przedłożone w celu ich uprzedniego 
zatwierdzenia,

- planowanie nadzoru, - planowanie nadzoru, 

- odnowienie certyfikatów. - odnowienie certyfikatów. 

Or. en
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Poprawka 140

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – punkt 6.9 – zasada 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 141

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – część B – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producent analizuje ustalenia 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu i dokumentuje 
wyniki w sprawozdaniu z oceny PMCF, 
które stanowi część dokumentacji 
technicznej.

3. Producent analizuje ustalenia 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu i dokumentuje 
wyniki w sprawozdaniu z oceny PMCF, 
które stanowi część dokumentacji 
technicznej. 

Odnośnie do wyrobów medycznych klasy 
III, sprawozdanie producenta z oceny 
planu klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu zostaje poddane 
przeglądowi przez niezależny organ 
naukowy, taki jak instytucja akademicka 
lub społeczność medyczna. W celu 
dokonania takiego przeglądu producent 
przekazuje niezależnemu organowi 
naukowemu właściwe dane. Zarówno 
sprawozdanie producenta z oceny planu 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu jak również jego 
przegląd dokonany przez niezależny organ 
naukowy stanowią część dokumentacji 
technicznej dotyczącej wyrobów 
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medycznych klasy III. 

Or. en

Uzasadnienie

W celu wspierania przejrzystości istnieje potrzeba dokonania przez niezależny organ naukowy 
dodatkowego przeglądu sprawozdania producenta z oceny planu klinicznych działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu dla wyrobów wysokiego ryzyka. 

Poprawka 142

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – część B – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wnioski z oceny PMCF bierze się pod 
uwagę w ocenie klinicznej, o której mowa 
w art. 49 i części A niniejszego załącznika, 
oraz w zarządzaniu ryzykiem, o którym 
mowa w sekcji 2 załącznika I. Jeśli w 
wyniku klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu zidentyfikowano 
potrzebę zastosowania środków 
naprawczych, producent wdraża takie 
środki.

4. Wnioski z oceny PMCF oraz, w 
uzasadnionych przypadkach, przegląd 
takiej oceny dokonany przez niezależny 
organ naukowy, o którym mowa w ust. 3, 
bierze się pod uwagę w ocenie klinicznej, o 
której mowa w art. 49 i części A 
niniejszego załącznika, oraz w zarządzaniu 
ryzykiem, o którym mowa w sekcji 2 
załącznika I. Jeśli w wyniku klinicznych 
działań następczych po wprowadzeniu do 
obrotu zidentyfikowano potrzebę 
zastosowania środków naprawczych, 
producent wdraża takie środki.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wspierania przejrzystości istnieje potrzeba dokonania przez niezależny organ naukowy 
dodatkowego przeglądu sprawozdania producenta z oceny planu klinicznych działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu dla wyrobów wysokiego ryzyka. 

Poprawka 143

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIV – część I – ustęp 2 – punkt 2.1. 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1. Badania kliniczne wyrobów należy 2.1. Badania kliniczne wyrobów należy 
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prowadzić w oparciu o właściwy plan 
badania odzwierciedlający najnowszą 
wiedzę naukową i techniczną i zdefiniować 
w taki sposób, aby potwierdzić lub 
zanegować twierdzenia producenta na 
temat wyrobu, a także aspektów 
bezpieczeństwa, działania i stosunku 
korzyści do ryzyka, o których mowa w art. 
50 ust. 1; badania te powinny zawierać 
odpowiednią liczbę obserwacji, 
gwarantującą naukową ważność 
wniosków.

prowadzić w oparciu o właściwy plan 
badania odzwierciedlający najnowszą 
wiedzę naukową i techniczną i zdefiniować 
w taki sposób, aby potwierdzić lub 
zanegować działanie techniczne wyrobu, 
kliniczne bezpieczeństwo i skuteczność 
wyrobu stosowanego w zamierzonym celu 
w populacji docelowej i zgodnie z 
instrukcją użytkowania oraz twierdzenia 
producenta na temat wyrobu, a także 
aspektów bezpieczeństwa, działania i 
stosunku korzyści do ryzyka, o których 
mowa w art. 50 ust. 1; badania te powinny 
zawierać odpowiednią liczbę obserwacji, 
gwarantującą naukową ważność 
wniosków.

Or. en

Poprawka 144

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIV – część I – ustęp 2 – punkt 2.3. 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3. Badania kliniczne wyrobu 
przeprowadza się w okolicznościach 
podobnych do normalnych warunków 
używania wyrobu.

2.3. Badania kliniczne wyrobu 
przeprowadza się w okolicznościach 
podobnych do normalnych warunków 
używania wyrobu w zamierzonym celu w 
populacji docelowej.

Or. en

Poprawka 145

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część II – ustęp 1 – punkt 1.11 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.11. Podsumowanie planu badania 
klinicznego wyrobu (cel lub cele badania 
klinicznego wyrobu, liczba i płeć 

1.11. Podsumowanie planu badania 
klinicznego wyrobu (cel lub cele badania 
klinicznego wyrobu, liczba i płeć 
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uczestników badania, kryteria wyboru 
uczestników, uczestnicy poniżej 18. roku 
życia, projekt badania, np. badania 
kontrolowane lub randomizowane, 
planowane daty rozpoczęcia i zakończenia 
badania klinicznego wyrobu). 

uczestników badania, kryteria wyboru 
uczestników, uczestnicy poniżej 18. roku 
życia, projekt badania, np. badania 
kontrolowane lub randomizowane, 
planowane daty rozpoczęcia i zakończenia 
badania klinicznego wyrobu). Z uwagi na 
fakt, iż randomizowane kontrolowane 
badania zwykle generują wyższy poziom 
dowodu odnośnie do klinicznej 
skuteczności oraz bezpieczeństwa, 
korzystanie z innego projektu lub badania 
musi być uzasadnione. Uzasadnia się 
również wybór interwencji kontrolnej. 
Oba uzasadnienia są przedstawiane przez 
niezależnych ekspertów posiadających 
niezbędne kwalifikacje oraz wiedzę 
fachową.  

Or. en
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UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie przeglądu istniejących 
ram regulacyjnych dotyczących wyrobów medycznych. Przegląd określonych powyżej ram, 
istniejących od dwudziestu lat, był szczególnie potrzebny, a do obecnie obowiązujących 
przepisów wprowadzono liczne poprawki. Sprawozdawca nadal uważa jednak, że do 
przedmiotowego tekstu w dalszym ciągu należy wprowadzić wiele innych zmian, o których 
mowa poniżej. 

Porządek tekstu

Komisja proponuje strukturę tekstu, która nie jest w pełni satysfakcjonująca, ponieważ nie 
odzwierciedla kolejności działań, jakie muszą zostać podjęte, zanim wyrób medyczny będzie 
mógł zostać bezpiecznie użyty. Rozdział drugi odnosi się już do udostępniania wyrobów na 
rynku, swobodnego przepływu lub nawet regeneracji, przed jakąkolwiek wzmianką na temat 
klasyfikacji wyrobów lub wyboru procedury zatwierdzenia. Zastosowany porządek tekstu 
podkreśla wagę wprowadzania wyrobu na rynek oraz jego swobodny przepływ w UE, 
pozostawiając na drugim miejscu kwestie dotyczące bezpieczeństwa pacjenta oraz zdrowia 
publicznego (klasyfikacja, procedura zatwierdzania oraz badania kliniczne).

Sprawozdawca uważa, że logiczny przebieg cyklu życia wyrobu powinien być lepiej 
odzwierciedlony w strukturze tekstu, w związku z czym proponuje wprowadzenie zmiany w 
kolejności rozdziałów we wniosku w następujący sposób: sekcja 1 rozdziału V dotyczącego 
klasyfikacji wyrobu powinna zostać usunięta oraz uwzględniona w nowym rozdziale II; 
rozdział III powinien przedstawiać zarys różnych procedur dotyczących zatwierdzania 
wyrobów; rozdział IV dotyczący jednostek notyfikowanych pozostałby w tym samym 
miejscu z uwagi na fakt, iż związany jest z procedurą oceny zgodności, określoną w 
poprzednim rozdziale; rozdział V przedstawia postanowienia dotyczące ocen klinicznych oraz 
badań klinicznych wymaganych do wykazania zgodności z ogólnymi wymogami 
dotyczącymi bezpieczeństwa oraz działania w oparciu o dane kliniczne oraz, w konsekwencji, 
do zatwierdzenia wyrobu; po podjęciu decyzji dotyczącej zatwierdzenia wyrobu, 
wprowadzenie do obrotu oraz swobodny przepływ wyrobów uwzględniane są w 
proponowanym rozdziale VI; wprowadza się oddzielny rozdział VII dotyczący oznakowania 
wyrobów jako wyroby jednorazowego lub wielokrotnego użytku oraz regeneracji, w 
przypadku drugiego rodzaju wyrobów; postanowienia dotyczące identyfikacji i 
identyfikowalności wyrobów, rejestracji wyrobów i podmiotów gospodarczych, jak również 
europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych określone zostały w rozdziale VIII. 
Ostatnie cztery rozdziały wniosku Komisji pozostają niezmienione na końcu tekstu. 

Klasyfikacja wyrobów

Sprawozdawca ogólnie zgadza się z poprawkami proponowanymi we wniosku Komisji 
odnośnie do klasyfikacji wyrobów medycznych według czterech klas zgodnie z poziomem 
ryzyka, jaki stwarzają dla pacjentów. Zasada 21 załącznika VII dotycząca klasyfikacji, 
określająca, że wszystkie wyroby składające się z substancji przeznaczonych do spożycia, 
wdychania lub podania doodbytniczo lub dopochwowo oraz wyroby, które są wchłaniane lub 
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rozpraszane w ludzkim organizmie zalicza się do klasy III jest jednak nieproporcjonalna. 
Wpłynęłoby to na wiele wyrobów medycznych znajdujących się obecnie na rynku, które 
wchodzą w zakres zasady 5. Sprawozdawca proponuje usunięcie nowej zasady. 

System zatwierdzania wyrobów medycznych

Procedura oceny zgodności wykazała istotne słabości na przestrzeni ostatnich kilku lat, takie 
jak brak przejrzystości, szybkie zatwierdzenie oraz wprowadzenie do obrotu wyrobów 
medycznych pomimo niewystarczających badań przeprowadzanych na pacjentach, a zatem 
niewystarczające dane kliniczne w konsekwencji narażające pacjentów na ryzyko. 

Sprawozdawca uważa, że wyroby medyczne wykazujące najwyższy poziom potencjalnego 
ryzyka dla pacjentów powinny podlegać bardziej rygorystycznej procedurze niż ocena 
zgodności. Kategoria ta powinna obejmować wyroby medyczne należące do klasy III, 
wszczepiane do ciała ludzkiego, zawierające substancję uznawaną za produkt leczniczy, 
przeznaczone do podawania produktu leczniczego, lub wyprodukowane przy wykorzystaniu 
tkanek lub komórek pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego lub ich pochodnych, które są 
niezdolne do życia. Sprawozdawca proponuje w odniesieniu do takich wyrobów 
wprowadzenie nowej procedury wydawania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, na 
poziomie scentralizowanym dla wyrobów o charakterze innowacyjnym oraz na poziomie 
zdecentralizowanym dla innych wyrobów określonych powyżej.  

W Europejskiej Agencji Leków (EMA) utworzony zostanie Komitet ds. Wprowadzania do 
Obrotu Wyrobów Medycznych, który będzie zaangażowany w procedurę scentralizowaną.
Sprawozdawca proponuje również zapewnienie producentom, od których wymagane jest 
korzystanie z procedury zdecentralizowanej, możliwości ubiegania się o procedurę 
scentralizowaną. W przypadku procedury zdecentralizowanej stosuje się zasadę wzajemnego 
uznawania, a Grupie Koordynacyjnej ds. Wyrobów Medycznych (MDCG) przypisana zostaje 
funkcja pośrednika w razie braku porozumienia pomiędzy państwami członkowskimi 
odnośnie do kwestii dotyczących pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. W sytuacji 
utrzymywania się braku porozumienia, wzywa się Komitet ds. Wprowadzania do Obrotu 
Wyrobów Medycznych do przedstawienia swojej opinii w przedmiotowej kwestii. Ostateczną 
decyzję podejmuje Komisja.

W celu poprawienia przejrzystości związanej z zatwierdzaniem wyrobów, utworzony zostaje 
również oraz udostępniany publicznie system elektroniczny do rejestracji wniosków, 
przyznawania, zawieszania oraz wycofywania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Europejska Agencja Leków oraz, odpowiednio, państwa członkowskie ponosić będą 
odpowiedzialność za wprowadzanie stosownych informacji do systemu. Ponadto w 
przypadku obowiązywania procedury zdecentralizowanej, państwa członkowskie informują 
Agencję o przyznanych przez siebie pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu. W przypadku 
wycofania wyrobu medycznego z obrotu producenci zobowiązani są do poinformowania 
właściwego organu oraz przedstawienia uzasadnienia. Zarówno w przypadku procedury 
scentralizowanej, jak i zdecentralizowanej zastosowanie mają nieprzekraczalne terminy. 
Komitet ma możliwość żądania dodatkowych informacji od producenta tylko raz. 
Postanowienia te wprowadzone zostały w celu zapewnienia szybkiej procedury oraz 
szybkiego podejmowania decyzji przynoszących korzyści producentom oraz pacjentom.



PE507.972v02-00 118/121 PR\933401PL.doc

PL

Jednostki notyfikowane

Zarówno funkcjonowanie jednostek notyfikowanych, jak i ich monitorowanie przez krajowe 
organy wykazały liczne słabości na przestrzeni ostatnich lat. W szczególności poruszono 
kwestie takie jak: bardzo duża oraz niedokładna liczba jednostek notyfikowanych w UE; 
istotne różnice dotyczące jakości dokonywanej oceny zgodności; brak przejrzystości odnośnie 
do organizacji, wykorzystywanych danych, działalności, a także wyników dokonywanej 
oceny; kwestia dysponowania pracownikami posiadającymi wymaganą specjalistyczną 
wiedzę naukową w celu oceniania w prawidłowy sposób ocen klinicznych producenta; a także 
brak poprawnego oraz rygorystycznego monitorowania pracy jednostek notyfikowanych 
przez niektóre krajowe organy. Wniosek Komisji odnosi się do kilku z powyższych słabości. 
Stanowi to istotną poprawę w porównaniu z obowiązującym ustawodawstwem. Nadal jednak 
należy odnieść się do wielu z kwestii, o których mowa powyżej.

W opinii sprawozdawcy postanowienia związane z pracownikami krajowych organów 
odpowiedzialnych za wyznaczanie oraz monitorowanie jednostek notyfikowanych powinny 
zostać wzmocnione w celu zapewnienia wystarczających kwalifikacji do przeprowadzenia 
audytu jednostek notyfikowanych, za które ponoszą odpowiedzialność.  

Ponadto należy zapewnić dysponowanie przez jednostki notyfikowane stałymi, pracującymi 
na miejscu kompetentnymi pracownikami oraz ograniczenie podzlecania do podmiotów 
publicznych lub ekspertów zewnętrznych w sytuacjach, w których fachowa wiedza kliniczna 
jest rzadkością, na przykład w przypadku innowacyjnych wyrobów lub technologii. W 
przypadkach podzlecenia jednostki notyfikowane powinny podać do wiadomości publicznej 
nazwiska podwykonawców oraz szczegółowy zakres zadań, na których realizację udzielono 
zamówienia. Raz w roku, od jednostek notyfikowanych wymagane będzie przesłanie 
dokumentów właściwym organom krajowym w celu umożliwienia weryfikacji kwalifikacji 
podwykonawców. 

W procesie wyznaczania jednostki notyfikowanej, w przypadku gdy decyzja właściwego 
organu krajowego nie będzie zgodna z zaleceniem MDCG, taki właściwy organ krajowy 
powinien przedstawić uzasadnienia. Powodem, dla którego takie uzasadnienia będą konieczne 
jest fakt, że rekomendacja będzie już opierać się na opinii przedstawionej przez zespół ds. 
wspólnej oceny: proces ten związany jest z przeprowadzeniem serii kontroli przed wydaniem 
zalecenia.  

W wyniku działalności na rynku wewnętrznym, producenci mają możliwość zgłaszania 
wniosków do jednostki notyfikowanej ustanowionej w państwie członkowskim innym niż
państwo, w którym zarejestrowany jest producent. Mając jednak na uwadze poprawę 
przejrzystości, jeżeli producent zdecyduje się na powyższe, powinien poinformować o takim 
wniosku krajowy organ państwa członkowskiego, w którym jest zarejestrowany.  

Sprawozdawca popiera wniosek Komisji dotyczący ustanowienia grupy koordynacyjnej, która 
obejmować będzie wszystkie jednostki notyfikowane. W celu zagwarantowania 
zadowalającej koordynacji oraz współpracy pomiędzy jednostkami notyfikowanymi oraz 
mając na celu ogólną poprawę konwergencji w jakości pracy jednostek notyfikowanych, 
należy jednak zapewnić organizowanie spotkań grupy przynajmniej dwa razy w roku.  
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Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie przez Komisję opłat pobieranych 
przez krajowe organy z tytułu wykonywania czynności związanych z wyznaczaniem oraz 
monitorowaniem jednostek notyfikowanych. Ważne jest jednak, aby opłaty, o których mowa, 
były podawane do wiadomości publicznej oraz porównywalne we wszystkich państwach 
członkowskich. 

Sprawozdawca uważa, że wniosek Komisji nie oferuje wystarczających gwarancji, że 
konkurencja pomiędzy jednostkami notyfikowanymi wynikająca z opłat za wykonywanie 
czynności dotyczących oceny zgodności nie będzie odbywać się kosztem bezpieczeństwa 
pacjenta. Włączono zatem postanowienia, na podstawie których od państw członkowskich 
wymaga się przyjęcia ustawodawstwa krajowego w tym zakresie w celu zapewnienia 
przejrzystości opłat oraz poprawy ich porównywalności. 

Znakowanie wyrobów jednorazowego użytku (lub wielokrotnego użytku) oraz 
regeneracja wyrobów

Ponowne wykorzystanie wyrobów medycznych było bardzo powszechne w latach 80. XX w., 
kiedy producenci rozpoczęli bardziej systematycznie znakować swoje wyroby jako wyroby 
jednorazowego użytku. Obecnie zbyt wiele wyrobów oznakowanych jest jako wyroby 
jednorazowego użytku, chociaż mogłyby być one regenerowane, ponieważ producenci pragną 
uniknąć odpowiedzialności w przypadku gdyby regeneracja wyrobu naraziła pacjenta na 
niebezpieczeństwo. Niewłaściwe oznakowanie wynika czasami ze względów ekonomicznych. 
Komisja postanowiła utrzymać możliwość regeneracji wyrobów jednorazowego użytku. Z 
logicznego punktu widzenia nie jest to rozwiązanie zadowalające. W opinii sprawozdawcy 
wyroby oznakowane jako wyroby jednorazowego użytku faktycznie powinny być 
jednorazowego użytku oraz dostępne powinny być tylko dwie opcje: wyroby jednorazowego 
użytku oraz wyroby wielokrotnego użytku. Sprawozdawca jest również głęboko przekonany, 
że czynności związane z regeneracją wyrobów powinny podlegać bardziej rygorystycznym 
oraz bardziej przejrzystym standardom. 

W rezultacie regeneracji podlegać mogą wyłącznie wyroby oznakowane jako wyroby 
wielokrotnego użytku. Co do zasady wszystkie wyroby powinny być oznakowane jako 
wyroby wielokrotnego użytku i, w drodze odstępstwa, producenci wyrobów klasy I, IIa i IIb 
nadal powinni mieć możliwość znakowania ich jako wyroby jednorazowego użytku, jeżeli 
przedstawią oni uzasadnienie w oparciu o wystarczające dowody naukowe. Muszą one 
również zostać wprowadzone do elektronicznego systemu rejestracji wyrobów. W drodze 
odstępstwa od powyższej zasady, jeżeli Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo 
Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia wyrazi pozytywną opinię, producenci wyrobów klasy 
III nadal powinni mieć możliwość oznakowania ich jako wyroby jednorazowego użytku. 
Odstępstwa te umożliwią dalsze znakowanie wyrobów jako wyroby jednorazowego użytku, w 
przypadku gdy wyraźnie są one wyrobami jednorazowego użytku, z zastrzeżeniem że 
producent jest w stanie przedstawić na to dowód. Ponadto należy wprowadzić szybką 
procedurę, w przypadku gdy spółka wyspecjalizowana w regeneracji lub szpital lub klinika 
zajmujące się już regeneracją określonych wyrobów pragną zakwestionować oznakowanie 
jednorazowego użytku zastosowane przez producenta poprzez przedstawienie dowodu 
potwierdzającego, że wyrób medyczny może być regenerowany w bezpieczny sposób. Należy 
również wyraźnie stwierdzić, że regeneracja wyrobu wiąże się z automatycznym 
przerzuceniem odpowiedzialności z producenta na podmiot dokonujący regeneracji. Wreszcie 
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Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze w celu ustalenia najwyższych oraz najbardziej 
spójnych norm regeneracji wyrobów wielokrotnego użytku w UE.

Badania kliniczne

Komisja wprowadziła istotne postanowienia dotyczące badań klinicznych, jednak niektóre 
terminy takie jak „działanie” lub „bezpieczeństwo” nie zostały dotychczas zdefiniowane, 
pomimo iż producenci powinni zbierać dane w celu udowodnienia, że wyroby spełniają 
wymogi dotyczące działania oraz bezpieczeństwa.  

W szczególności działanie powinno być szeroko rozumiane, tak aby obejmowało skuteczność 
oraz korzyści dla pacjenta, co powinno zostać skontrolowane w przypadkach, w których 
zastosowanie mają badania kliniczne. Istotne jest dopilnowanie, aby wyroby spełniały pod
względem technicznym cel, do którego zostały przeznaczone i wyprodukowane, oraz 
przynosiły korzyści pacjentom i były skuteczne przy ich faktycznym stosowaniu. Należy 
również zapewnić, w przypadkach w których zastosowanie mają badania kliniczne, że zostaną
one zaprojektowane z uwzględnieniem wykorzystania najlepszej dostępnej metodologii oraz 
wprowadzenia randomizowanej kontroli badań klinicznych. Wniosek Komisji odzwierciedla 
również postanowienia proponowanego rozporządzenia w sprawie badań klinicznych, w
którym usunięto odniesienie do komisji etycznej. Sprawozdawca uważa jednak, że badania 
kliniczne powinny rozpocząć się dopiero po przyznaniu pozytywnej oceny przez niezależną 
komisję etyczną. Państwa członkowskie powinny podjąć działania niezbędne do ustanowienia 
komisji etycznych, w przypadkach w których takie komisje nie istnieją. Wreszcie należy 
dopilnować, aby w przypadku wcześniejszego zakończenia badania klinicznego, informacja 
na temat przyczyn takiego zakończenia została przekazana wszystkim państwom 
członkowskim, tak by mogły one poinformować sponsorów prowadzących podobne badania 
kliniczne o wynikach takiego badania w tym samym czasie w całej UE. Umożliwi to 
zwiększenie przejrzystości oraz uniknięcie jednoczesnego prowadzenia kilku badań, a 
następnie przedstawienie dowodów klinicznych potwierdzających, że wyrób może stwarzać 
ryzyko dla pacjenta. 

Europejska baza danych o wyrobach medycznych (EUDAMED)

Korzystanie z bazy Eudamed jest obowiązkowe od maja 2011 r., jednak pojawia się wiele 
głosów krytycznych odnośnie do jej funkcjonowania. Komisja zaproponowała wprowadzenie 
pewnych usprawnień, jednak w opinii sprawozdawcy nadal brakuje niektórych postanowień 
dotyczących przejrzystości informacji. 

W związku z powyższym należy zapewnić społeczeństwu oraz pracownikom służby zdrowia 
odpowiedni poziom dostępu do części elektronicznego systemu Eudamed zawierających 
kluczowe informacje na temat wyrobów medycznych, które mogą stwarzać ryzyko dla 
zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Obserwacja i nadzór rynku

Komisja wprowadziła istotne postanowienia dotyczące zgłaszania incydentów oraz 
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zewnętrznych działań naprawczych w zakresie bezpieczeństwa. Nadal jednak brakuje 
niektórych elementów służących zapewnieniu szybkiego powiązania wszystkich aspektów 
związanych z incydentami. Pomogłoby to w ustaleniu, czy dany incydent powiązany jest z 
samym wyrobem, czy też ze sposobem jego użycia.  

W rezultacie należy zapewnić, że zgłoszenia w systemie elektronicznym określać będą datę 
oraz miejsce incydentu, oraz, jeżeli to możliwe, informację na temat pacjenta lub 
użytkownika oraz pracownika służby zdrowia, przy zachowaniu pełnej prywatności. 

Koordynacja między państwami członkowskimi a MDCG

Komisja zaproponowała utworzenie MDCG, nie jest jednak pewne, czy grupa ta dysponować 
będzie wystarczającą wiedzą specjalistyczną do wykonywania powierzonych jej zadań. 

Sprawozdawca proponuje powołanie multidyscyplinarnego komitetu doradczego ekspertów i 
przedstawicieli zainteresowanych stron oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego, który 
udzielałby naukowego doradztwa MDCG, jak również Komisji oraz państwom 
członkowskim. Grupa zapewniać będzie wiedzę specjalistyczną w kwestiach klasyfikacji, 
przypadków granicznych oraz innych aspektów dotyczących wdrożenia rozporządzenia, jeśli 
to konieczne. 


