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Poprawka 48
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Możliwość identyfikacji wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro za 
pomocą systemu niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów, powstałego w 
oparciu o międzynarodowe wytyczne, 
powinna znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro po ich wprowadzeniu 
do obrotu, dzięki usprawnionemu 
procesowi zgłaszania incydentów, 
ukierunkowanym zewnętrznym działaniom 
naprawczym w zakresie bezpieczeństwa 
oraz lepszemu monitorowaniu przez 
właściwe organy. Powinno to także 
przyczynić się do zmniejszenia liczby 
błędów lekarskich i zwalczania 
sfałszowanych wyrobów medycznych.
Korzystanie z systemu niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów 
powinno także usprawnić politykę 
zakupową szpitali i zarządzanie przez nie 
zapasami.

(27) Możliwość identyfikacji wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro za 
pomocą systemu niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów, powstałego w 
oparciu o międzynarodowe wytyczne, 
powinna znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro po ich wprowadzeniu 
do obrotu, dzięki usprawnionemu 
procesowi zgłaszania incydentów, 
ukierunkowanym zewnętrznym działaniom 
naprawczym w zakresie bezpieczeństwa 
oraz lepszemu monitorowaniu przez 
właściwe organy. Powinno to także 
przyczynić się do zmniejszenia liczby 
błędów lekarskich i zwalczania 
sfałszowanych wyrobów medycznych.
Korzystanie z systemu niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów 
powinno także usprawnić politykę 
zakupową szpitali, aptek i hurtowni oraz
zarządzanie przez nie zapasami. System 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów powinien być 
zgodny z systemami istniejącymi już na 
rynku.

Or. de

Poprawka 49
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Możliwość identyfikacji wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro za 
pomocą systemu niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów, powstałego w 
oparciu o międzynarodowe wytyczne, 
powinna znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro po ich wprowadzeniu 
do obrotu, dzięki usprawnionemu 
procesowi zgłaszania incydentów, 
ukierunkowanym zewnętrznym działaniom 
naprawczym w zakresie bezpieczeństwa 
oraz lepszemu monitorowaniu przez 
właściwe organy. Powinno to także 
przyczynić się do zmniejszenia liczby 
błędów lekarskich i zwalczania 
sfałszowanych wyrobów medycznych. 
Korzystanie z systemu niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów 
powinno także usprawnić politykę 
zakupową szpitali i zarządzanie przez nie 
zapasami.

(27) Możliwość identyfikacji wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro za 
pomocą systemu niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów, powstałego w 
oparciu o międzynarodowe wytyczne, 
powinna znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro po ich wprowadzeniu 
do obrotu, dzięki usprawnionemu 
procesowi zgłaszania incydentów, 
ukierunkowanym zewnętrznym działaniom 
naprawczym w zakresie bezpieczeństwa 
oraz lepszemu monitorowaniu przez 
właściwe organy. Powinno to także 
przyczynić się do zmniejszenia liczby 
błędów lekarskich i zwalczania 
sfałszowanych wyrobów medycznych.
Korzystanie z systemu niepowtarzalnych 
kodów identyfikacyjnych wyrobów 
powinno także usprawnić politykę 
zakupową szpitali i zarządzanie przez nie 
zapasami, a także powinno być w miarę 
możliwości kompatybilne z innymi 
systemami potwierdzania autentyczności, 
które już działają w tym środowisku.

Or. fr

Poprawka 50
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Jeśli zajdzie szczególnie pilna 
potrzeba, w uzasadnionych przypadkach 
związanych: z rozszerzeniem na terytorium 
Unii krajowego odstępstwa od 
obowiązujących procedur oceny zgodności 
w wyjątkowych przypadkach; ze 
stanowiskiem Komisji w kwestii, czy 

(63) Jeśli zajdzie szczególnie pilna 
potrzeba, w uzasadnionych przypadkach 
związanych: z rozszerzeniem na terytorium 
Unii krajowego odstępstwa od 
obowiązujących procedur oceny zgodności 
w wyjątkowych przypadkach; ze 
stanowiskiem Komisji w kwestii, czy 
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tymczasowy środek krajowy przeciw 
stanowiącemu zagrożenie wyrobowi 
medycznemu do diagnostyki  in vitro lub 
tymczasowy profilaktyczny środek 
ochrony zdrowia jest uzasadniony; oraz z 
przyjęciem unijnego środka przeciw 
stanowiącemu zagrożenie wyrobowi 
medycznemu do diagnostyki  in vitro, 
Komisja powinna niezwłocznie przyjąć 
odpowiednie akty wykonawcze.

tymczasowy środek krajowy przeciw 
stanowiącemu zagrożenie wyrobowi 
medycznemu do diagnostyki  in vitro lub 
tymczasowy profilaktyczny środek 
ochrony zdrowia jest uzasadniony; oraz z 
przyjęciem unijnego środka przeciw 
stanowiącemu zagrożenie wyrobowi 
medycznemu do diagnostyki  in vitro, 
Komisja powinna niezwłocznie przyjąć 
odpowiednie akty wykonawcze.
Uzasadnienie to należy w rozsądnym 
terminie ocenić, aby dopilnować, by akty 
wykonawcze, o których mowa, były 
właściwe.

Or. en

Poprawka 51
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „wyposażenie wyrobu medycznego do 
diagnostyki  in vitro” oznacza artykuł, 
który, nie będąc wyrobem medycznym do 
diagnostyki  in vitro, jest przeznaczony 
przez producenta do stosowania łącznie z 
co najmniej jednym określonym wyrobem 
medycznym do diagnostyki  in vitro
specjalnie po to, by umożliwić lub 
wesprzeć używanie tego wyrobu 
medycznego do diagnostyki  in vitro
zgodnie z jego przewidzianym 
zastosowaniem lub jego przewidzianymi 
zastosowaniami;

3) „wyposażenie wyrobu medycznego do 
diagnostyki  in vitro” oznacza artykuł, 
który, nie będąc wyrobem medycznym do 
diagnostyki  in vitro, jest przeznaczony 
przez producenta do stosowania łącznie z 
co najmniej jednym określonym wyrobem 
medycznym do diagnostyki  in vitro
specjalnie po to, by umożliwić używanie 
tego wyrobu medycznego do diagnostyki 
in vitro zgodnie z jego przewidzianym 
zastosowaniem lub jego przewidzianymi 
zastosowaniami lub aby konkretnie 
wesprzeć medyczną funkcjonalność 
wyrobu medycznego do diagnostyki in 
vitro na potrzeby jego przewidzianych 
zastosowań;

Or. en
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Uzasadnienie

Uniwersalna technologia konsumencka jest coraz częściej używana na potrzeby opieki 
zdrowotnej. Generyczny produkt konsumpcyjny może wspierać funkcjonowanie wyrobu 
medycznego, ale nie może potencjalnie wpływać na bezpieczeństwo i działanie samego 
wyrobu medycznego. 

Poprawka 52
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „wyrób do diagnostyki w terapii 
celowanej” oznacza wyrób specjalnie 
przeznaczony do wyłonienia pacjentów 
charakteryzujących się uprzednio 
zdiagnozowanym stanem klinicznym lub 
predyspozycją, którzy kwalifikują się do 
uczestnictwa w terapii celowanej;

6) „wyrób do diagnostyki w terapii 
celowanej” oznacza wyrób specjalnie 
przeznaczony i niezbędny do wyłonienia 
pacjentów charakteryzujących się 
uprzednio zdiagnozowanym stanem 
klinicznym lub predyspozycją, którzy 
kwalifikują się lub nie kwalifikują się do 
uczestnictwa w terapii celowanej z 
zastosowaniem wyrobu medycznego lub 
szeregu wyrobów medycznych;

Or. en

Poprawka 53
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 54
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28) „dowód kliniczny” oznacza informacje
świadczące o ważności naukowej i 
skuteczności wyrobu w odniesieniu do 
używania zgodnego z zamierzeniem 
producenta;

28) „dowód kliniczny” oznacza pozytywne 
i negatywne dane świadczące o ocenie 
ważności naukowej i skuteczności wyrobu 
w odniesieniu do używania zgodnego z 
zamierzeniem producenta;

Or. en

Poprawka 55
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30) „działanie wyrobu” oznacza zdolność 
wyrobu do działania zgodnego z 
przewidzianym zastosowaniem 
deklarowanym przez producenta. Na 
działanie wyrobu składa się skuteczność 
analityczna i, w stosownych przypadkach, 
skuteczność kliniczna, potwierdzające 
przewidziane zastosowanie wyrobu;

30) „działanie wyrobu” oznacza zdolność 
wyrobu do działania zgodnego z 
przewidzianym zastosowaniem 
deklarowanym przez producenta. Na 
działanie wyrobu składa się osiągnięcie 
możliwości technicznych, skuteczność 
analityczna i, w stosownych przypadkach, 
skuteczność kliniczna, potwierdzające 
przewidziane zastosowanie wyrobu;

Or. en

Poprawka 56
António Fernando Correia de Campos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

35) „ocena działania” oznacza badanie i 
analizę danych w celu ustalenia lub 
zweryfikowania skuteczności analitycznej 
i, w stosownych przypadkach, skuteczności 
klinicznej wyrobu;

35) „ocena działania” oznacza badanie i 
analizę danych w celu ustalenia lub 
zweryfikowania, czy wyrób osiąga wyniki 
zamierzone przez producenta, w tym 
również pod względem skuteczności 
technicznej, analitycznej i, w stosownych 
przypadkach, skuteczności klinicznej 
wyrobu;

Or. en

Poprawka 57
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 58
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagań niniejszego rozporządzenia, 
oprócz art. 59 ust. 4, nie stosuje się do 
wyrobów sklasyfikowanych jako klasa A, 

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

wytworzonych i używanych jedynie w 
ramach jednej instytucji zdrowia 
publicznego, o ile ich produkcja i używanie 
odbywają się w ramach pojedynczego 
systemu zarządzania jakością i o ile dana 
instytucja zdrowia publicznego jest 
akredytowana zgodnie z normą EN ISO 
15189 lub inną równoważną uznaną 
normą. Instytucje zdrowia publicznego 
przedkładają właściwemu organowi wykaz 
takich wyrobów zawierający uzasadnienie 
ich używania, w szczególności w 
sytuacjach gdy na rynku udostępniono 
równoważne wyroby. Informacje te 
podawane są do publicznej wiadomości. 
Państwa członkowskie mogą również 
poddać produkcję i używanie danych 
wyrobów rozszerzonym wymogom w 
zakresie bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 59
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

właściwemu organowi wykaz takich 
wyrobów wyprodukowanych i używanych 
na terytorium tego państwa i może poddać 
produkcję i używanie danych wyrobów 
rozszerzonym wymogom w zakresie 
bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Takie wyroby medyczne nie zostaną wprowadzone do obrotu i nie będą dostępne na rynku –
co jest celem regulacyjnym tej dyrektywy. Instytucje zdrowia publicznego są zobowiązane do 
spełniania norm bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów do diagnostyki do użytku 
wewnętrznego sklasyfikowanych jako klasa D.

Poprawka 60
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 61
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego wyroby sklasyfikowane jako 
klasa D i których zastosowanie jest 
niezbędne do celów transfuzji lub 
transplantacji, mogą być wytwarzane i 
używane w ramach jednej instytucji 
zdrowia publicznego, nawet jeśli nie 
spełniają wszystkich wymogów niniejszego 
rozporządzenia, pod warunkiem że 
spełniają warunki określone w akapicie 
pierwszym, niezbędne wymogi zawarte w 
załączniku I, właściwe normy 
zharmonizowane, o których mowa w 
art. 6, oraz właściwe wspólne specyfikacje 
techniczne, o których mowa w art. 7. 
Niniejsze odstępstwo ma zastosowanie 
wyłącznie, jeśli wyroby takie nie zostały 
udostępnione na rynku z oznakowaniem 
CE i dopóki nie zostaną udostępnione na 
rynku z tym oznakowaniem. 

Or. en

Uzasadnienie

Takie wyroby medyczne nie zostaną wprowadzone do obrotu i nie będą dostępne na rynku –
co jest celem regulacyjnym tej dyrektywy. Instytucje zdrowia publicznego są zobowiązane do 
spełniania norm bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów do diagnostyki do użytku 
wewnętrznego sklasyfikowanych jako klasa D.

Poprawka 62
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto wyroby sklasyfikowane jako 
klasa D i których zastosowanie jest 
niezbędne do celów transfuzji lub 
transplantacji, jeśli nie są udostępnione 
na rynku z oznakowaniem CE lub jeśli są 
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udostępnione na rynku z oznakowaniem 
CE, ale nie spełniają właściwych norm 
lub specyfikacji wymaganych przez 
użytkowników, mogą być wytwarzane i 
używane w ramach jednej instytucji 
zdrowia publicznego, nawet jeśli nie 
spełniają wymogów niniejszego 
rozporządzenia, pod warunkiem że 
spełniają warunki określone w akapicie 
pierwszym, niezbędne wymogi (załącznik 
I), właściwe normy zharmonizowane (art. 
6) oraz właściwe wspólne specyfikacje 
techniczne (art. 7).

Or. en

Uzasadnienie

W celu wykrycia rzadkich czynników zakaźnych w przypadku gdy nie są dostępne wyroby z 
oznakowaniem CE, powinno się wyłączyć z niektórych wymogów omawianego rozporządzenia 
wyroby do użytku wewnętrznego sklasyfikowane jako klasa D. Jednak aby wykazać zgodność 
z najbardziej aktualnymi wymogami w zakresie jakości i bezpieczeństwa, te wyroby z 
kategorii IV D muszą spełniać niezbędne wymogi (załącznik I), normy zharmonizowane oraz 
właściwe wspólne specyfikacje techniczne.

Poprawka 63
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Proporcjonalnie do kategorii ryzyka i 
rodzaju wyrobu producenci wyrobów 
ustanawiają i aktualizują systematyczne 
procedury w celu gromadzenia i analizy 
doświadczeń uzyskanych ze swoich 
wyrobów wprowadzonych do obrotu lub 
do używania i w celu podjęcia wszelkich 
koniecznych działań naprawczych, zwane 
dalej „planem nadzoru po wprowadzeniu 
do obrotu”. Plan nadzoru po wprowadzeniu 
do obrotu określa proces gromadzenia, 
rejestrowania i wyjaśniania skarg oraz 
zgłoszeń, które pochodzą od pracowników 

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

obserwacji, o którym mowa w art. 60, i 
wyjaśniania skarg oraz zgłoszeń, które 
pochodzą od pracowników służby zdrowia, 
pacjentów lub użytkowników i które 
dotyczą podejrzewanych incydentów 
odnoszących się do wyrobu, a także proces 
prowadzenia ewidencji produktów 
niezgodnych z odpowiednimi wymogami 
oraz przypadków wycofania produktu z 
używania lub z obrotu oraz, jeśli uznane to 
zostanie za odpowiednie ze względu na 
charakter wyrobu, proces kontroli 
wyrywkowych wyrobów znajdujących się 
w obrocie. W skład planu nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu wchodzi plan 
działań następczych po wprowadzeniu do 
obrotu zgodnie z załącznikiem XII część B. 
W przypadku uznania, że działania 
następcze po wprowadzeniu do obrotu nie 
są konieczne, co podlega zatwierdzeniu 
przez właściwy organ, należycie uzasadnia 
się to i dokumentuje w planie nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu.

Or. en

Poprawka 64
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 65
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 66
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Dystrybutor odpowiada za bezpieczeństwo wyrobu w łańcuchu dostaw. Odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo wyrobu lub kompletność dokumentacji ciąży na producencie lub importerze.
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Poprawka 67
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 68
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) producent i, w stosownych przypadkach, 
importer spełnili wymagania określone
odpowiednio w art. 22 i art. 11 ust. 3.

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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 69
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Należy uwzględnić różnice między różnego rodzaju podmiotami w łańcuchu dostaw.

Poprawka 70
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 71
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 8 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uzasadniony interes dotyczący ochrony 
wrażliwych informacji handlowych;

b) uzasadniony interes dotyczący ochrony 
wrażliwych informacji handlowych, w 
zakresie w jakim nie zagraża on ochronie 
zdrowia publicznego;

Or. en

Poprawka 72
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 8 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zgodność z istniejącymi już na rynku 
systemami identyfikacji wyrobów 
medycznych.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 73
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 8 – litera e a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) kompatybilność z innymi systemami 
identyfikowalności używanymi przez 
podmioty, których dotyczą wyroby 
medyczne.

Or. fr

Poprawka 74
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent sporządza podsumowanie 
dotyczące bezpieczeństwa i działania w 
przypadku wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa C i D, innych niż wyroby do 
oceny działania. 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. 40 i podlega zatwierdzeniu przez tę 
jednostkę.

1. Producent sporządza podsumowanie 
dotyczące bezpieczeństwa i działania w 
przypadku wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa C i D, innych niż wyroby do 
oceny działania. Podsumowanie to jest 
udostępniane publicznie i 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. 40 i podlega 
zatwierdzeniu przez tę jednostkę.

Or. en

Poprawka 75
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent sporządza podsumowanie 1. Producent sporządza podsumowanie 
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dotyczące bezpieczeństwa i działania w 
przypadku wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa C i D, innych niż wyroby do 
oceny działania. 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. 40 i podlega zatwierdzeniu przez tę 
jednostkę.

dotyczące bezpieczeństwa i działania w 
przypadku wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa C i D, innych niż wyroby do 
oceny działania. Podsumowanie to jest 
sformułowane w sposób jasny dla 
przewidzianego użytkownika. Do 
podsumowania tego załącza się zestaw 
danych zgromadzonych w trakcie badania 
klinicznego oraz klinicznych działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu. 
Projekt podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i działania wchodzi w 
skład dokumentacji obowiązkowo 
przedkładanej jednostce notyfikowanej 
zajmującej się oceną zgodności zgodnie z 
art. 40 i podlega zatwierdzeniu przez tę 
jednostkę.

Or. en

Poprawka 76
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – 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. Na podstawie tej wymiany 
informacji i najlepszych praktyk 
ustanowionych w państwach 
członkowskich Komisja określa w ciągu 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia wytyczne dotyczące 
procedur oceny, wyznaczania i 
notyfikowania jednostek oceniających 
zgodność oraz procedur monitorowania 
jednostek notyfikowanych, które mają 
zostać przeprowadzone przez odnośne 
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organy krajowe.

Or. en

Poprawka 77
António Fernando Correia de Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podwykonawstwo ograniczone jest 
wyłącznie do konkretnych zadań 
związanych z oceną zgodności, a należyte 
uzasadnienie konieczności zlecenia 
podwykonawstwa takich zadań jest 
przedstawiane organowi krajowemu.

Or. en

Poprawka 78
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ewentualne filie jednostki oceniającej 
zgodność będącej wnioskodawcą, 
zaangażowane w proces oceny zgodności, 
w szczególności te umiejscowione w 
państwach trzecich, podlegają procedurze 
składania wniosków o notyfikację i ich 
oceny, opisanej w art. 30.

Or. pt

Poprawka 79
António Fernando Correia de Campos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja prowadzi postępowanie 
wyjaśniające w przypadkach, w których 
powiadomiono ją o obawach co do 
ciągłości spełniania przez jednostkę 
notyfikowaną wymogów określonych w 
załączniku VI lub spoczywających na tej 
jednostce obowiązków. Komisja może 
wszcząć takie postępowanie wyjaśniające 
również z własnej inicjatywy.

1. Komisja prowadzi postępowanie 
wyjaśniające w przypadkach, w których 
powiadomiono ją o obawach co do 
ciągłości spełniania przez jednostkę 
notyfikowaną wymogów określonych w 
załączniku VI lub spoczywających na tej 
jednostce obowiązków. Komisja może 
wszcząć takie postępowanie wyjaśniające 
również z własnej inicjatywy, w tym zlecić 
niezapowiedzianą kontrolę w jednostce 
notyfikowanej, przeprowadzaną przez 
zespół ds. oceny wspólnej, której skład 
spełnia wymogi przewidziane w art. 30 
ust. 3.

Or. pt

Poprawka 80
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 9 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 81
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli uznano, że wykazanie zgodności z 
ogólnymi wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i działania na podstawie 
całości lub części danych dotyczących 
skuteczności klinicznej nie jest adekwatne, 
podaje się stosowne uzasadnienie dla 
takiego wyjątku oparte na wynikach 
zarządzania ryzykiem przez producenta i 
na rozważeniu cech charakterystycznych 
wyrobu, a także, w szczególności, jego 
przewidzianego zastosowania lub 
przewidzianych zastosowań, zamierzonego 
działania oraz oświadczeń producenta o 
wyrobie. Adekwatność wykazania 
zgodności z ogólnymi wymogami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i działania 
wyłącznie na podstawie wyników oceny 
skuteczności analitycznej, jest poparta 
należytymi dowodami w dokumentacji 
technicznej, o której mowa w załączniku 
II.

4. Jeżeli uznano, że wykazanie zgodności z 
ogólnymi wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i działania na podstawie 
całości lub części danych dotyczących 
skuteczności klinicznej nie jest adekwatne, 
podaje się stosowne uzasadnienie dla 
takiego wyjątku oparte na wynikach 
zarządzania ryzykiem przez producenta i 
na rozważeniu cech charakterystycznych 
wyrobu, a także, w szczególności, jego 
przewidzianego zastosowania lub 
przewidzianych zastosowań, zamierzonego 
działania oraz oświadczeń producenta o 
wyrobie. Adekwatność wykazania 
zgodności z ogólnymi wymogami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i działania 
wyłącznie na podstawie wyników oceny 
skuteczności analitycznej, jest poparta 
należytymi dowodami w dokumentacji 
technicznej, o której mowa w załączniku 
II.

Wyłączenie z obowiązku wykazania 
zgodności z ogólnymi wymogami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i działania na 
podstawie danych klinicznych na mocy 
akapitu pierwszego podlega 
wcześniejszemu zatwierdzeniu przez 
właściwy organ.

Or. en

Poprawka 82
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W skład sprawozdania dotyczącego 
dowodów klinicznych, o którym mowa w 
załączniku XII część A sekcja 3, wchodzą, 
w formie streszczenia, dane dotyczące 

5. W skład sprawozdania dotyczącego 
dowodów klinicznych, o którym mowa w 
załączniku XII część A sekcja 3, wchodzą, 
w formie streszczenia, dane dotyczące 
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ważności naukowej, skuteczności 
analitycznej i, w stosownych przypadkach, 
skuteczności klinicznej. Sprawozdanie 
dotyczące dowodów klinicznych włącza 
się do dokumentacji technicznej dotyczącej 
danego wyrobu, o której mowa w 
załączniku II, lub też w dokumentacji tej 
jest do tego sprawozdania pełne 
odniesienie.

ważności naukowej, skuteczności 
analitycznej i, w stosownych przypadkach, 
skuteczności klinicznej. Sprawozdanie 
dotyczące dowodów klinicznych włącza 
się do dokumentacji technicznej dotyczącej 
danego wyrobu, o której mowa w 
załączniku II, oraz jest ono udostępniane 
opinii publicznej za pośrednictwem 
systemu elektronicznego, o którym mowa 
w art. 51, w momencie gdy wyrób jest 
wprowadzany do obrotu.

Or. en

Poprawka 83
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 84
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ocena była prowadzona wspólnie przez 
rozsądną liczbę osób, które łącznie 

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

posiadają niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie. W ocenie uwzględnia się 
stanowisko co najmniej jednej osoby, 
której głównym obszarem zainteresowania 
jest dziedzina spoza nauk ścisłych. 
Uwzględnia się stanowisko co najmniej 
jednego pacjenta. Prowadzenie badań 
skuteczności klinicznej podlega 
pozytywnej opinii właściwej komisji 
etycznej.

Or. en

Poprawka 85
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rejestracja badań skuteczności klinicznej 
zgodnie z art. 50;

a) rejestracja badań skuteczności klinicznej 
zgodnie z art. 50 oraz wygenerowanych 
danych klinicznych;

Or. en

Poprawka 86
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informacje dotyczące badań 
skuteczności klinicznej prowadzonych w 
co najmniej dwóch państwach 
członkowskich, w przypadku 
pojedynczego wniosku zgodnego z art. 56;

c) informacje dotyczące badań 
skuteczności klinicznej prowadzonych w 
co najmniej dwóch państwach 
członkowskich oraz dane kliniczne 
wygenerowane, w przypadku 
pojedynczego wniosku zgodnego z art. 56;

Or. en
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Poprawka 87
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – 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 [Ref. of future 
Regulation on clinical trials]. Za wyjątkiem 
informacji, o których mowa w art. 50, 
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 [Ref. of future 
Regulation on clinical trials]. Za wyjątkiem 
informacji, o których mowa w art. 50 oraz 
w art. 51 lit. a), c) i d), informacje zbierane 
i przetwarzane w rzeczonym systemie 
elektronicznym są dostępne jedynie dla 
państw członkowskich i Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona ze względu na przejrzystość i zdrowie publiczne. Nie ma powodu, by 
nie udzielać dostępu do danych na temat skuteczności klinicznej i zdarzeń niepożądanych 
niezależnym naukowcom.

Poprawka 88
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 85 określających, jakie inne 
informacje dotyczące badań skuteczności 
klinicznej, zbierane i przetwarzane w 

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 85 na potrzeby określenia 
wymogów i parametrów technicznych w 
celu umożliwienia interoperacyjności z 
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rzeczonym systemie elektronicznym, są 
publicznie dostępne w celu umożliwienia 
interoperacyjności z unijną bazą danych 
dotyczącą badań klinicznych produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi 
ustanowioną rozporządzeniem (UE) nr 
[Ref. of future Regulation on clinical 
trials]. Stosuje się artykuł 50 ust. 3 i 4.

unijną bazą danych dotyczącą badań 
klinicznych produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi ustanowioną 
rozporządzeniem (UE) nr [Ref. of future 
Regulation on clinical trials].

Or. en

Poprawka 89
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sponsor, który wprowadza w badaniu 
skuteczności klinicznej zmiany, które 
prawdopodobnie będą miały istotny wpływ 
na bezpieczeństwo lub prawa uczestników 
badania, bądź na odporność lub 
wiarygodność danych klinicznych 
uzyskanych dzięki temu badaniu, 
powiadamia zainteresowane państwo lub 
państwa członkowskie o powodach i treści 
tych zmian. Powiadomieniu temu 
towarzyszy zaktualizowana wersja 
odpowiedniej dokumentacji, o której mowa 
w załączniku XIII.

1. Sponsor, który wprowadza w badaniu 
skuteczności klinicznej zmiany, które 
prawdopodobnie będą miały istotny wpływ 
na bezpieczeństwo lub prawa uczestników 
badania, bądź na odporność lub 
wiarygodność danych klinicznych 
uzyskanych dzięki temu badaniu, 
powiadamia zainteresowane państwo lub 
państwa członkowskie oraz komisję 
etyczną o powodach i treści tych zmian. 
Powiadomieniu temu towarzyszy 
zaktualizowana wersja odpowiedniej 
dokumentacji, o której mowa w załączniku 
XIII.

Or. en

Poprawka 90
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sponsor może wdrożyć zmiany, o 
których mowa w ust. 1, nie wcześniej niż 
30 dni od daty powiadomienia, chyba że 
zainteresowane państwo członkowskie 
powiadomiło sponsora o odmowie wydania 
pozwolenia uzasadnionej troską o zdrowie 
publiczne, bezpieczeństwo pacjentów lub 
porządek publiczny.

2. Sponsor może wdrożyć zmiany, o 
których mowa w ust. 1, nie wcześniej niż 
30 dni od daty powiadomienia, chyba że 
zainteresowane państwo członkowskie 
powiadomiło sponsora o należycie 
uzasadnionej odmowie.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie uzasadnienia odmowy zaproponowane w tekście oryginalnym spowodowałoby 
niepożądane wykluczenie aspektów takich jak w niewystarczającym stopniu istotne lub 
solidne dane oraz inne względy techniczne. Zmiany badań klinicznych zaproponowane przez 
sponsorów nie powinny umożliwiać żadnego ograniczenia poziomu standardów naukowych 
lub etycznych motywowanego interesami komercyjnymi.

Poprawka 91
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie, które odmówiło 
wydania pozwolenia na badanie 
skuteczności klinicznej, bądź zawiesiło 
takie badanie lub wydało decyzję o 
zakończeniu takiego badania, bądź 
wezwało do wprowadzenia istotnej zmiany
w badaniu skuteczności klinicznej lub do 
jego tymczasowego wstrzymania, bądź 
zostało powiadomione przez sponsora o 
wcześniejszym zakończeniu badania 
skuteczności klinicznej z powodów 
bezpieczeństwa, powiadamia o tym fakcie 
wszystkie państwa członkowskie i Komisję 
przy wykorzystaniu systemu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 51.

1. Państwo członkowskie, które odmówiło 
wydania pozwolenia na badanie 
skuteczności klinicznej, bądź zawiesiło 
takie badanie lub wydało decyzję o 
zakończeniu takiego badania, bądź
wezwało do wprowadzenia istotnej zmiany 
w badaniu skuteczności klinicznej lub do 
jego tymczasowego wstrzymania, bądź 
zostało powiadomione przez sponsora o 
wcześniejszym zakończeniu badania 
skuteczności klinicznej z powodów 
bezpieczeństwa, powiadamia o tym fakcie, 
o swojej decyzji i jej uzasadnieniu
wszystkie państwa członkowskie i Komisję 
przy wykorzystaniu systemu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 51.
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Or. en

Poprawka 92
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przeciągu jednego roku od 
zakończenia badania skuteczności 
klinicznej sponsor przedkłada 
zainteresowanym państwom członkowskim 
streszczenie wyników badania 
skuteczności klinicznej w formie 
sprawozdania z badania skuteczności 
klinicznej, o którym mowa w załączniku 
XII część AI sekcja 2.3.3. Jeśli 
przedłożenie sprawozdania z badania 
skuteczności klinicznej nie jest, ze 
względów naukowych, możliwe w terminie 
jednego roku, sprawozdanie takie 
przedkłada się natychmiast po jego 
sporządzeniu. W takim przypadku w 
protokole badania skuteczności klinicznej, 
o którym mowa w załączniku XII część A 
sekcja 2.3.2, określa się termin 
przedłożenia wyników badania 
skuteczności klinicznej, dodając 
wyjaśnienie.

3. W przeciągu jednego roku od 
zakończenia badania skuteczności 
klinicznej sponsor przedkłada 
zainteresowanym państwom członkowskim 
streszczenie wyników badania 
skuteczności klinicznej w formie 
sprawozdania z badania skuteczności 
klinicznej, o którym mowa w załączniku 
XII część AI sekcja 2.3.3, wraz ze 
wszystkimi danymi zgromadzonymi w 
czasie badania skuteczności klinicznej, 
włącznie z ustaleniami negatywnymi. Jeśli 
przedłożenie sprawozdania z badania 
skuteczności klinicznej nie jest, ze 
względów naukowych, możliwe w terminie 
jednego roku, sprawozdanie takie 
przedkłada się natychmiast po jego 
sporządzeniu. W takim przypadku w 
protokole badania skuteczności klinicznej, 
o którym mowa w załączniku XII część A 
sekcja 2.3.2, określa się termin 
przedłożenia wyników badania 
skuteczności klinicznej, dodając 
wyjaśnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Sponsor ma już dostęp do takich danych i należy je przekazywać państwu członkowskiemu w 
celu przeprowadzenia odpowiedniej analizy statystycznej.

Poprawka 93
António Fernando Correia de Campos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – 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 
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, terminy, o których mowa w art. 
49 ust. 2, rozpoczynają swój bieg 
następnego dnia po przyjęciu tej roli.

2. Odnośne państwa członkowskie 
uzgadniają w terminie sześciu dni od 
złożenia pojedynczego wniosku, które 
państwo będzie pełniło rolę 
koordynującego państwa członkowskiego. 
Państwa członkowskie i Komisja 
uzgadniają w ramach zadań 
przydzielonych Grupie Koordynacyjnej ds. 
Wyrobów Medycznych wyraźne zasady 
wyznaczania koordynującego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Rozwiązanie zaproponowane w tekście Komisji umożliwia sponsorom dowolne wybieranie 
właściwych władz, które stosują mniej surowe normy, mają mniejsze zasoby lub są 
przeciążone znaczną liczbą wniosków, co pogarsza proponowane udzielanie milczącej zgody 
na badania kliniczne. Ramy wyznaczania koordynującego państwa członkowskiego może 
ustalać zaproponowana już Grupa Koordynująca ds. Wyrobów Medycznych, zgodnie z 
art. 80. 

Poprawka 94
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sponsor rejestruje w całości: 1. Sponsor rejestruje w całości i zapisuje w 
systemie elektronicznym dotyczącym 
badań klinicznych, o którym mowa w 
art. 51:

Or. en

Poprawka 95
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ciężkie zdarzenie niepożądane, w 
którego przypadku istnieje związek 
przyczynowo-skutkowy z wyrobem do 
oceny działania, komparatorem lub 
procedurą badania lub jeśli taki związek 
przyczynowo-skutkowy jest racjonalnie 
możliwy;

a) wszelkie zdarzenia niepożądane, w 
których przypadku istnieje związek 
przyczynowo-skutkowy z wyrobem do 
oceny działania, komparatorem lub 
procedurą badania lub jeśli taki związek 
przyczynowo-skutkowy jest racjonalnie 
możliwy;

Or. en

Poprawka 96
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku badania skuteczności 
klinicznej, w stosunku do którego sponsor 
złożył pojedynczy wniosek, o którym 
mowa w art. 56, sponsor zgłasza zdarzenie, 
o którym mowa w ust. 2, przy 
wykorzystaniu systemu elektronicznego, o 
którym mowa w art. 51. Zgłoszenie to jest 
po otrzymaniu przekazywane drogą 

W przypadku badania klinicznego, w 
stosunku do którego sponsor złożył 
pojedynczy wniosek, o którym mowa w 
art. 56, sponsor zgłasza zdarzenie, o 
którym mowa w ust. 1 i 2, przy 
wykorzystaniu systemu elektronicznego, o 
którym mowa w art. 51. Zgłoszenie to jest 
po otrzymaniu przekazywane drogą 



AM\935390PL.doc 31/40 PE510.668v01-00

PL

elektroniczną do wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich.

elektroniczną do wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 97
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) incydenty związane z wyrobami 
udostępnionymi na rynku unijnym;

Or. en

Poprawka 98
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie i Komisja 
rozwijają i gwarantują interoperacyjność 
zapisów krajowych i elektronicznego 
systemu dotyczącego obserwacji, o którym 
mowa w art. 60, aby zapewnić 
automatyczne eksportowanie danych do 
tego systemu przy jednoczesnym unikaniu 
powielania archiwów.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki archiwom o wysokiej jakości obsługującym duże populacje można uniknąć 
rozczłonkowania rejestrów oraz umożliwić uzyskanie odpowiedniego obrazu sytuacji w 
zakresie bezpieczeństwa i skuteczności wyrobów medycznych.
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Poprawka 99
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 100
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Do informacji zbieranych i 
przetwarzanych w rzeczonym systemie 
elektronicznym mają dostęp właściwe 
organy państw członkowskich, Komisja, 
jednostki notyfikowane i – bez uszczerbku 
dla ochrony własności intelektualnej –
pracownicy służby zdrowia i opinia 
publiczna. Dane, o których mowa w art. 
60 ust. 1 lit. a)-e), nie są uznawane za 
informacje mające charakter tajemnicy 
handlowej. 

Or. en
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Uzasadnienie

Dostęp do danych klinicznych jest niezbędny w celu zachowania przejrzystości systemu oraz 
w celu przeprowadzenia analizy przez niezależnych badaczy i specjalistyczne organizacje 
medyczne. Z takimi danymi klinicznymi nie wiąże się własność intelektualna ani wrażliwe 
informacje handlowe.

Poprawka 101
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W omawianym rozporządzeniu należy ustanowić odpowiedni poziom informacji.

Poprawka 102
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

months prior to the date of application of 
this Regulation] r., a o wszystkich 
późniejszych ich zmianach informują 
niezwłocznie.

Or. en

Poprawka 103
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia [five years after entry into force] r.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia [three years after entry into force] r.

Or. en

Poprawka 104
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – sekcja 1 – ustęp 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) w przypadku wyrobów 
sklasyfikowanych jako wyroby klasy C lub 
D – podsumowanie dotyczące 
bezpieczeństwa i skuteczności,

15) w przypadku wyrobów 
sklasyfikowanych jako wyroby klasy C lub 
D – podsumowanie dotyczące 
bezpieczeństwa i skuteczności oraz pełen 
zestaw danych zgromadzonych w czasie 
badania klinicznego i klinicznych działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu,

Or. en

Poprawka 105
António Fernando Correia de Campos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – sekcja 1 – punkt 4 – podpunkt 4.4 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 106
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – sekcja 2– punkt 6 – podpunkt 6.2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) Jednostka notyfikowana, podejmując 
decyzję, należycie uwzględnia opinię 
danego właściwego organu ds. produktów 
leczniczych lub Europejskiej Agencji 
Leków, jeżeli opinia taka została wydana. 
Przekazuje swoją ostateczną decyzję 
właściwemu organowi ds. produktów 
leczniczych lub Europejskiej Agencji 
Leków. Certyfikat badania projektu 
dostarcza się zgodnie z sekcją 6.1 lit. d).

e) Jednostka notyfikowana, podejmując 
decyzję, należycie uwzględnia opinię 
danego właściwego organu ds. produktów 
leczniczych lub Europejskiej Agencji 
Leków, jeżeli opinia taka została wydana.
Jeśli jednostka notyfikowana nie zgadza 
się z tym stanowiskiem, uzasadnia swoją 
ostateczną decyzję właściwemu organowi 
ds. produktów leczniczych lub 
Europejskiej Agencji Leków. W przypadku 
braku osiągnięcia kompromisu sprawa 
jest przekazywana MDCG. Certyfikat 
badania projektu dostarcza się zgodnie z 
sekcją 6.1 lit. d).

Or. en



PE510.668v01-00 36/40 AM\935390PL.doc

PL

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem jednostka notyfikowana „należycie uwzględnia” opinię Europejskiej 
Agencji Leków (załącznik VIII pkt 6.2 lit. e)). Powstaje w ten sposób szeroka możliwość 
interpretacji i – choć jednostka notyfikowana nie ma obowiązku stosowania się do opinii 
Europejskiej Agencji Leków – to jest raczej mało prawdopodobne, by ją zignorowała. Należy 
zatem określić, co się stanie, jeśli oceny Europejskiej Agencji Leków i jednostki notyfikowanej 
będą się różniły.

Poprawka 107
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.2.1 – podpunkt 1.2.1.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.1.4 Podsumowanie danych 
dotyczących skuteczności analitycznej jest 
częścią sprawozdania z dowodów 
klinicznych.

1.2.1.4 Pełny zestaw danych dotyczących 
skuteczności analitycznej jest dostarczany 
wraz ze sprawozdaniem z dowodów 
klinicznych, a podsumowanie tego 
zestawu danych może być częścią tego 
sprawozdania.

Or. en

Uzasadnienie

Na potrzeby odpowiedniej kontroli; zestaw danych już istnieje i nie stanowi dodatkowego 
obciążenia.

Poprawka 108
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.2.2 – podpunkt 1.2.2.5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.2.5 Podsumowanie danych na temat 
skuteczności klinicznej jest częścią 
sprawozdania z dowodów klinicznych.

1.2.2.5 Pełny zestaw danych na temat 
skuteczności klinicznej jest dostarczany 
wraz ze sprawozdaniem z dowodów 
klinicznych, a podsumowanie tego 
zestawu danych może być częścią tego 



AM\935390PL.doc 37/40 PE510.668v01-00

PL

sprawozdania.

Or. en

Uzasadnienie

Na potrzeby odpowiedniej kontroli; zestaw danych już istnieje i nie stanowi dodatkowego 
obciążenia.

Poprawka 109
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.2.2 – podpunkt 1.2.2.6 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w przypadku wyrobów sklasyfikowanych 
jako wyroby klasy C zgodnie z zasadami 
podanymi w załączniku VII –
sprawozdanie z badania skuteczności 
klinicznej obejmuje metodę analizy 
danych, wnioski z badania oraz 
odpowiednie szczegóły protokołu badania;

– w przypadku wyrobów sklasyfikowanych 
jako wyroby klasy C zgodnie z zasadami 
podanymi w załączniku VII –
sprawozdanie z badania skuteczności 
klinicznej obejmuje metodę analizy 
danych, wnioski z badania oraz 
odpowiednie szczegóły protokołu badania i 
pełen zestaw danych;

Or. en

Poprawka 110
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – sekcja 1 – punkt 1 – podpunkt 1.2.2 – podpunkt 1.2.2.6 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w przypadku wyrobów sklasyfikowanych 
jako wyroby klasy D zgodnie z zasadami 
podanymi w załączniku VII –
sprawozdanie z badania skuteczności 
klinicznej obejmuje metodę analizy 
danych, wnioski z badania, odpowiednie 
szczegóły protokołu badania oraz 
poszczególne punkty danych.

– w przypadku wyrobów sklasyfikowanych 
jako wyroby klasy D zgodnie z zasadami 
podanymi w załączniku VII –
sprawozdanie z badania skuteczności 
klinicznej obejmuje metodę analizy 
danych, wnioski z badania, odpowiednie 
szczegóły protokołu badania oraz pełen 
zestaw danych.
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Or. en

Poprawka 111
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – sekcja 1 – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badanie skuteczności klinicznej wyrobu na 
każdym etapie – od pierwszych rozważań 
co do potrzeby i uzasadnienia badań aż do 
publikacji ich rezultatów – należy 
przeprowadzać zgodnie z uznanymi 
zasadami etycznymi, na przykład zasadami 
Deklaracji Helsińskiej Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy w sprawie 
etycznych zasad prowadzenia badań 
medycznych z udziałem ludzi, przyjętej 
przez 18. Zgromadzenie Ogólne 
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w 
Helsinkach, w Finlandii, w 1964 r., 
ostatnio zmienionej w 2008 r. przez 59.

Badanie skuteczności klinicznej wyrobu na 
każdym etapie – od pierwszych rozważań 
co do potrzeby i uzasadnienia badań aż do 
publikacji ich rezultatów – należy 
przeprowadzać zgodnie z uznanymi 
zasadami etycznymi, na przykład zasadami 
Deklaracji Helsińskiej Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy w sprawie 
etycznych zasad prowadzenia badań 
medycznych z udziałem ludzi, przyjętej 
przez 18. Zgromadzenie Ogólne 
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w 
Helsinkach, w Finlandii, w 1964 r., 
ostatnio zmienionej w 2008 r. przez 59. 
Zgodność z powyższymi zasadami 
stwierdza się w przychylnej opinii 
właściwej komisji etycznej.

Or. en

Poprawka 112
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – sekcja 1 – punkt 2 – podpunkt 2.3 – podpunkt 2.3.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Sprawozdanie z badania skuteczności 
klinicznej”, podpisane przez 
praktykującego lekarza lub inną 
uprawnioną osobę odpowiedzialną, 
zawiera udokumentowane informacje na 
temat protokołu badania skuteczności 

„Sprawozdanie z badania skuteczności 
klinicznej”, podpisane przez 
praktykującego lekarza lub inną 
uprawnioną osobę odpowiedzialną, 
zawiera udokumentowane informacje na 
temat protokołu badania skuteczności 
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klinicznej, wyników i wniosków z badania 
skuteczności klinicznej, włącznie z 
negatywnymi ustaleniami. Wyniki i 
wnioski powinny być przejrzyste, wolne od 
błędów systematycznych i klinicznie 
znaczące. W sprawozdaniu należy zawrzeć 
informacje wystarczające do tego, aby było 
ono zrozumiałe dla osób niezależnych bez 
odniesień do innych dokumentów. 
Sprawozdanie obejmuje również, w 
stosownych przypadkach, wszelkie zmiany 
lub odstępstwa od protokołu oraz 
wyłączenia danych wraz z odpowiednim 
uzasadnieniem.

klinicznej, wyników i wniosków z badania 
skuteczności klinicznej, włącznie z 
negatywnymi ustaleniami. Wyniki i 
wnioski powinny być przejrzyste, wolne od 
błędów systematycznych i klinicznie 
znaczące. W sprawozdaniu należy zawrzeć 
informacje wystarczające do tego, aby było 
ono zrozumiałe dla osób niezależnych bez 
odniesień do innych dokumentów. 
Sprawozdanie obejmuje również, w 
stosownych przypadkach, wszelkie zmiany 
lub odstępstwa od protokołu oraz 
wyłączenia danych wraz z odpowiednim 
uzasadnieniem. Wraz ze wspomnianym 
sprawozdaniem składa się sprawozdanie z 
dowodów klinicznych, o którym mowa w 
pkt 3.1, a sprawozdanie z badania 
skuteczności klinicznej jest udostępniane 
opinii publicznej za pośrednictwem 
systemu elektronicznego, o którym mowa 
w art. 51, w momencie wprowadzenia 
wyrobu do obrotu. 

Or. en

Poprawka 113
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – sekcja 1 – ustęp 3 – punkt 3.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.3. Dowody kliniczne i ich dokumentację 
należy aktualizować przez cały cykl 
istnienia danego wyrobu za pomocą 
danych uzyskanych w drodze realizacji 
sporządzonego przez producenta planu 
nadzoru po wprowadzeniu do obrotu, o 
którym mowa w art. 8 ust. 5, obejmującego 
plan działań następczych po wprowadzeniu 
wyrobu do obrotu, zgodnie z częścią B 
niniejszego załącznika.

Dane dotyczące dowodów klinicznych i ich 
dokumentację należy aktualizować przez 
cały cykl istnienia danego wyrobu za 
pomocą danych uzyskanych w drodze 
realizacji sporządzonego przez producenta 
planu nadzoru po wprowadzeniu do obrotu, 
o którym mowa w art. 8 ust. 5, 
obejmującego plan działań następczych po 
wprowadzeniu wyrobu do obrotu, zgodnie 
z częścią B niniejszego załącznika. Dane 
dotyczące dowodów klinicznych i ich 
kolejne aktualizacje w drodze działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu 
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są dostępne dla opinii publicznej za 
pośrednictwem systemów elektronicznych, 
o których mowa w art. 51 i 60.

Or. en


