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Poprawka 88
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) W przypadku wyrobów, które 
składają się z więcej niż jednego elementu 
przeznaczonego do implantacji, takich jak 
implanty biodrowe, należy zapewnić 
kompatybilność elementów pochodzących 
od różnych producentów, aby zapobiec 
konieczności wymiany funkcjonalnego 
elementu wyrobu, a tym samym oszczędzić 
pacjentom zbędnego ryzyka i niewygody.
Komisja powinna zbadać potrzebę 
wprowadzenia dalszych środków w celu 
zadbania, aby równoważne części 
implantów biodrowych pochodzące od 
różnych wytwórców były kompatybilne, 
zważywszy, że operacje bioder są 
najczęściej przeprowadzane u osób 
starszych, dla których operacje wiążą się 
z wyższym ryzykiem zdrowotnym.

Or. en

Poprawka 89
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Pacjenci, którym wszczepia się wyrób, 
powinni otrzymywać niezbędne informacje 
na jego temat, umożliwiające identyfikację 
wyrobu i obejmujące wszelkie konieczne 
ostrzeżenia lub środki ostrożności, które 
należy przedsięwziąć, np. informacje, czy 
wyrób jest kompatybilny z niektórymi 
wyrobami diagnostycznymi lub 

(32) Pacjenci, którym wszczepia się wyrób, 
powinni otrzymywać niezbędne informacje 
na jego temat, umożliwiające identyfikację 
wyrobu i obejmujące informacje 
o głównych cechach wyrobu, 
potencjalnych skutkach ubocznych, 
ostrzeżenie o potencjalnym ryzyku dla 
zdrowia, informacje o środkach następczej 
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urządzeniami do prześwietlania osób 
stosowanymi podczas kontroli 
bezpieczeństwa.

opieki pooperacyjnej oraz wszelkie 
konieczne ostrzeżenia lub środki 
ostrożności, które należy przedsięwziąć, 
np. informacje, czy wyrób jest 
kompatybilny z niektórymi wyrobami 
diagnostycznymi lub urządzeniami do 
prześwietlania osób stosowanymi podczas 
kontroli bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 90
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Możliwość identyfikacji wyrobów 
medycznych za pomocą systemu 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów, powstałego w 
oparciu o międzynarodowe wytyczne, 
powinna znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo wyrobów medycznych 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.

(34) Możliwość identyfikacji wyrobów 
medycznych za pomocą systemu 
niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów, powstałego w 
oparciu o międzynarodowe wytyczne, 
powinna znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo wyrobów medycznych 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
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Poprawka 91
Antonyia Parvanova

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 sporządzić sprawozdanie 
dotyczące aspektów bezpieczeństwa 
i działania wyrobu oraz wyników oceny 
klinicznej. Podsumowanie tego 
sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa 
i działania wyrobu powinno być 
publicznie dostępne.

Or. en

Poprawka 92
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) Aby utrzymać wysoki poziom zdrowia 
i bezpieczeństwa, Komisji powinny zostać 
przekazane uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 TFUE odnośnie 
do: produktów objętych niniejszym 
rozporządzeniem, które są podobne do 
wyrobów medycznych, ale które 
niekoniecznie są przeznaczone do celów 
medycznych; dostosowania definicji 
nanomateriałów do postępu technicznego 
i zmian na poziomie unijnym 
i międzynarodowym; dostosowania do 
postępu technicznego ogólnych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i działania;
elementów, które mają być uwzględnione 
w dokumentacji technicznej; minimalnego 

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

poziomu i struktury opłat za wyznaczenie 
i monitorowanie jednostek 
notyfikowanych; publicznie dostępnych 
informacji dotyczących badań skuteczności 
klinicznej; przyjęcia profilaktycznych 
środków ochrony zdrowia na poziomie 
unijnym; a także odnośnie do zadań 
laboratoriów referencyjnych UE 
i kryteriów, jakie powinny one spełniać, 
oraz poziomu i struktury opłat za 
sporządzane przez nie opinie naukowe.
Jednakże istotne fragmenty niniejszego 
rozporządzenia, takie jak wymogi 
dotyczące bezpieczeństwa i działania, 
elementy, które mają być uwzględnione 
w dokumentacji technicznej, minimalny 
zakresem treści deklaracji zgodności UE, 
zmiana lub uzupełnianie procedur oceny 
zgodności, należy zmieniać wyłącznie 
w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów.
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 93
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 67
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) 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 
tymczasowy środek krajowy przeciw 
stanowiącemu zagrożenie wyrobowi 
medycznemu lub tymczasowy 
profilaktyczny środek ochrony zdrowia jest 
uzasadniony; oraz z przyjęciem unijnego 
środka przeciw stanowiącemu zagrożenie 
wyrobowi medycznemu, Komisja powinna 
przyjąć odpowiednie akty wykonawcze 
mające natychmiastowe zastosowanie.

(67) 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 
tymczasowy środek krajowy przeciw 
stanowiącemu zagrożenie wyrobowi 
medycznemu lub tymczasowy 
profilaktyczny środek ochrony zdrowia jest 
uzasadniony; oraz z przyjęciem unijnego 
środka przeciw stanowiącemu zagrożenie 
wyrobowi medycznemu, Komisja powinna 
przyjąć odpowiednie akty wykonawcze 
mające natychmiastowe zastosowanie.
Uzasadnienie to należy w rozsądnym 
terminie ocenić, aby zapewnić 
odpowiedniość tych aktów wykonawczych.

Or. en

Poprawka 94
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocenie i zezwoleniu zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem podlegają wyroby, które 
przy wprowadzaniu do obrotu lub przy
użyciu zgodnie z instrukcjami producenta 
zawierają jako swą integralną część 
substancję, która w razie użycia osobno 
byłaby uważana za produkt leczniczy, jak 
określono w art. 1 pkt 2 dyrektywy 
2001/83/WE, w tym produkt leczniczy na 
bazie ludzkiej krwi lub ludzkiego osocza, 
jak określono w art. 1 pkt 10 wspomnianej 
dyrektywy, i która ma działanie 
pomocnicze w stosunku do działania tego 

Ocenie i zezwoleniu zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem – po konsultacji 
z krajową agencją leków lub z Europejską 
Agencją Leków – podlegają wyroby, które 
przy wprowadzaniu do obrotu lub przy 
użyciu zgodnie z instrukcjami producenta 
zawierają jako swą integralną część 
substancję, która w razie użycia osobno 
byłaby uważana za produkt leczniczy, jak 
określono w art. 1 pkt 2 dyrektywy 
2001/83/WE, w tym produkt leczniczy na 
bazie ludzkiej krwi lub ludzkiego osocza, 
jak określono w art. 1 pkt 10 wspomnianej 
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wyrobu. dyrektywy, i która ma działanie 
pomocnicze w stosunku do działania tego 
wyrobu.

Or. en

Poprawka 95
Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i który nie osiąga swojego celu środkami 
farmakologicznymi, immunologicznymi 
lub metabolicznymi w ludzkim ciele lub na 
nim.

Or. en

Poprawka 96
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – tiret piąte– akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przeznaczone do stosowania u ludzi 
produkty do implantacji lub inne produkty 
inwazyjne, które wymienione są w 
wykazie w załączniku XV, uważa się za 
wyroby medyczne niezależnie od tego, czy 
są one przeznaczone przez producenta do 
stosowania do celów medycznych, czy też 
nie;

Przeznaczone do stosowania u ludzi 
produkty do implantacji lub inne produkty 
inwazyjne, a także produkty uzyskane z 
wykorzystaniem zewnętrznych czynników 
fizycznych, które wymienione są w 
wykazie w załączniku XV, uważa się za 
wyroby medyczne;

Or. fr
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Poprawka 97
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – tiret piąte– akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przeznaczone do stosowania u ludzi 
produkty do implantacji lub inne produkty 
inwazyjne, które wymienione są w 
wykazie w załączniku XV, uważa się za 
wyroby medyczne niezależnie od tego, czy 
są one przeznaczone przez producenta do 
stosowania do celów medycznych, czy też 
nie;

Przeznaczone do stosowania u ludzi 
produkty do implantacji lub inne produkty 
inwazyjne, które wymienione są w 
otwartym wykazie w załączniku XV, 
uważa się do celów tego rozporządzenia za 
wyroby medyczne niezależnie od tego, czy 
są one przeznaczone przez producenta do 
stosowania do celów medycznych, czy też 
nie;

Or. pt

Poprawka 98
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy– punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „wyrób aktywny” oznacza wyrób, 
którego funkcjonowanie zależy od źródła 
energii elektrycznej lub źródła energii 
innego niż energia generowana 
bezpośrednio przez siłę grawitacji i który 
działa poprzez zmianę gęstości lub 
przetwarzanie tej energii. Za aktywne 
wyroby medyczne nie uważa się wyrobów 
przeznaczonych do przenoszenia, bez 
znaczących zmian, energii, substancji lub 
innych elementów między aktywnym 
wyrobem a pacjentem.

(4) „wyrób aktywny” oznacza wyrób, 
którego funkcjonowanie zależy od źródła 
energii elektrycznej lub źródła energii 
innego niż energia generowana 
bezpośrednio przez ludzkie ciało lub siłę 
grawitacji i który działa poprzez zmianę 
gęstości lub przetwarzanie tej energii. Za 
aktywne wyroby medyczne nie uważa się 
wyrobów przeznaczonych do przenoszenia, 
bez znaczących zmian, energii, substancji 
lub innych elementów między aktywnym 
wyrobem a pacjentem.

Or. en
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Poprawka 99
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Samodzielne oprogramowanie uważa się 
za wyrób aktywny;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dla uporządkowania: zdanie „Samodzielne oprogramowanie uważa się za wyrób aktywny” 
przeniesiono z art. 2 ust. 1 pkt (4) do załącznika VII, zasada 9.

Poprawka 100
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 5 – tiret drugie – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w drodze zabiegu chirurgicznego i który 
jest przeznaczony do pozostawania po 
zabiegu w ludzkim ciele.

w drodze zabiegu chirurgicznego i który 
jest przeznaczony do pozostawania po 
zabiegu w ludzkim ciele, chyba że produkt 
jest umieszczany w zębie.

Or. de

Uzasadnienie

Dentystyczne materiały do wypełnień to zwykłe materiały dentystyczne, które są stosowane 
codziennie tysiące razy bez powodowania u ludzi problemów zdrowotnych. Z tego powodu nie 
powinny podlegać procedurze dopuszczenia przewidzianej dla produktów wysokiego ryzyka, 
ponieważ ryzyko związane z produktami stwarzającymi rzeczywiście wysokie ryzyko i ryzyko 
wynikające ze stosowania materiałów do wypełnień są obiektywnie zdecydowanie różne.

Poprawka 101
Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) „bezpieczeństwo” oznacza brak lub 
unikanie niedopuszczalnych zagrożeń dla 
pacjentów lub użytkowników;

Or. en

Poprawka 102
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) „ocena kliniczna” oznacza ocenę 
i analizę danych klinicznych odnoszących 
się do wyrobu, dokonywane celem 
weryfikacji bezpieczeństwa i działania 
wyrobu podczas używania zgodnego 
z zamierzeniem producenta;

(32) „ocena kliniczna” oznacza ocenę 
i analizę danych klinicznych odnoszących 
się do wyrobu, dokonywane celem 
weryfikacji bezpieczeństwa, działania 
i skuteczności wyrobu podczas używania 
zgodnego z zamierzeniem producenta;

Or. en

Poprawka 103
António Fernando Correia de Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 104
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 36 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– opublikowane i/lub nieopublikowane
sprawozdania dotyczące innych 
doświadczeń klinicznych odnoszących się 
do danego wyrobu albo wyrobu 
podobnego, którego równoważność 
z danym wyrobem można wykazać;

– opublikowane sprawozdania dotyczące 
innych doświadczeń klinicznych 
odnoszących się do danego wyrobu albo 
wyrobu podobnego, którego 
równoważność z danym wyrobem można 
wykazać;

Or. en

Uzasadnienie

Dla przejrzystości; wysoka jakość danych klinicznych ma istotne znaczenie dla odpowiedniej 
oceny bezpieczeństwa i działania wyrobu medycznego.

Poprawka 105
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) „działanie” oznacza zdolność 
wyrobu do wywarcia zamierzonego przez 
producenta wpływu na stan chorobowy, 
przy zapewnieniu sprawności technicznej 
i spełnieniu założeń klinicznych;

Or. en

Poprawka 106
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – punkt 37
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) „sponsor” oznacza osobę fizyczną, 
przedsiębiorstwo, instytucję lub 
organizację odpowiedzialną lub 
odpowiedzialne za podjęcie 
i przeprowadzenie badania klinicznego 
wyrobu;

(37) „sponsor” oznacza osobę fizyczną, 
przedsiębiorstwo, instytucję lub 
organizację odpowiedzialną lub 
odpowiedzialne za podjęcie, 
przeprowadzenie lub sfinansowanie
badania klinicznego wyrobu;

Or. en

Poprawka 107
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy– punkt 40 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 108
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dopilnowuje, aby państwa 
członkowskie dzieliły się wiedzą fachową
w dziedzinie wyrobów medycznych, 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro, produktów leczniczych, tkanek 

2. Komisja w drodze aktu wykonawczego 
określa status prawny produktów 
z pogranicza medycyny na podstawie 
opinii wielodyscyplinarnej grupy 
ekspertów złożonej z ekspertów 
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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.

w dziedzinie wyrobów medycznych, 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro, produktów leczniczych, tkanek 
i komórek ludzkich, kosmetyków, 
produktów biobójczych oraz żywności. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 88 ust. 3.

Or. en

Poprawka 109
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku produktów lub grup 
produktów, w których skład wchodzą 
substancje lub połączenia substancji 
mające wnikać do wewnątrz ciała przez 
otwory naturalne lub przez powierzchnię 
ciała i które zostały uznane za wyroby 
medyczne przez wielodyscyplinarną grupę 
ekspertów, Komisja w drodze aktów 
wykonawczych określa klasę ryzyka na 
podstawie faktycznego ryzyka i 
z uwzględnieniem rzetelnych dowodów 
naukowych. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 88 ust. 
3.

Or. en

Poprawka 110
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89, zmieniających lub 
uzupełniających, w kontekście postępu 
technicznego oraz przy uwzględnieniu 
przewidzianych użytkowników lub 
pacjentów, ogólne wymogi dotyczące 
bezpieczeństwa i działania określone 
w załączniku I, w tym informacje 
udostępniane przez producenta.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 111
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89, zmieniających lub 
uzupełniających, w kontekście postępu 
technicznego oraz przy uwzględnieniu 
przewidzianych użytkowników lub 
pacjentów, ogólne wymogi dotyczące 
bezpieczeństwa i działania określone 
w załączniku I, w tym informacje 
udostępniane przez producenta.

skreślony

Or. en
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Poprawka 112
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89, zmieniających lub 
uzupełniających, w kontekście postępu 
technicznego, elementy dokumentacji 
technicznej określone w załączniku II.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 113
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89, zmieniających lub 
uzupełniających, w kontekście postępu 
technicznego, elementy dokumentacji 
technicznej określone w załączniku II.

skreślony

Or. en

Poprawka 114
António Fernando Correia de Campos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Proporcjonalnie do kategorii ryzyka 
i rodzaju wyrobu producenci wyrobów 
innych niż wyroby wykonane na 
zamówienie 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 
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 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu zgodnie 
z załącznikiem XIII część B. W przypadku 
uznania, że kliniczne działania następcze 
po wprowadzeniu do obrotu nie są 
konieczne, należycie uzasadnia się to 
i dokumentuje w planie nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu.

Proporcjonalnie do kategorii ryzyka 
i rodzaju wyrobu producenci wyrobów 
innych niż wyroby wykonane na 
zamówienie 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 
obserwacji, o którym mowa w art. 62,
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 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu zgodnie 
z załącznikiem XIII część B.

W przypadku uznania, że kliniczne 
działania następcze po wprowadzeniu do 
obrotu nie są konieczne, należycie 
uzasadnia się to i dokumentuje w planie 
nadzoru po wprowadzeniu do obrotu oraz 
podlega to zatwierdzeniu przez właściwy 
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organ.

Akapit drugi nie ma zastosowania do 
wyrobów medycznych klasy III.

Or. en

Uzasadnienie

Wszyscy producenci wprowadzanych do obrotu wyrobów medycznych klasy III powinni 
przekazywać informacje o incydentach do systemu elektronicznego w celu poprawy nadzoru 
nad wyrobami medycznymi. W przypadku wyrobów wspomagających lub podtrzymujących 
funkcje życiowe ma to istotne znaczenie dla wczesnego wykrywania zdarzeń niepożądanych, 
zanim na zagrożenie narażone zostaną duże grupy pacjentów. Scentralizowana 
sprawozdawczość jest również ważna dla wzmocnienia zautomatyzowanych systemów 
nadzoru nad doświadczeniami klinicznymi, w celu gromadzenia danych potrzebnych do 
prowadzenia opieki nad pacjentami, a także w celu porównywania nowych wyrobów 
z produktami już stosowanymi.

Poprawka 115
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 udostępnieniem wyrobu na rynku po 
raz pierwszy dystrybutorzy sprawdzają, czy 
zostały spełnione następujące wymagania:

Or. de

Uzasadnienie

W łańcuchu dostaw za bezpieczeństwo produktu odpowiada dystrybutor. Bezpieczeństwo 
produktu lub kompletność dokumentacji leżą w zakresie odpowiedzialności producenta lub 
importera.

Poprawka 116
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) jeśli brak jest deklaracji zgodności 
wystawionej przez producenta lub 
importera, produktowi towarzyszą 
informacje obowiązkowo podawane przez 
producenta zgodnie z art. 8 ust. 7;

Or. de

Uzasadnienie

W łańcuchu dostaw za bezpieczeństwo produktu odpowiada dystrybutor. Bezpieczeństwo 
produktu lub kompletność dokumentacji leżą w zakresie odpowiedzialności producenta lub 
importera.

Poprawka 117
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. 24 i art. 11 
ust. 3.

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

Or. de

Uzasadnienie

W łańcuchu dostaw za bezpieczeństwo produktu odpowiada dystrybutor. Bezpieczeństwo 
produktu lub kompletność dokumentacji leżą w zakresie odpowiedzialności producenta lub 
importera.

Poprawka 118
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 działalności, 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 rozróżnić różne rodzaje podmiotów w łańcuchu dostaw.

Poprawka 119
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja w drodze aktów 
wykonawczych, ustanawia praktyczne 
wytyczne i normy UE w celu zapewnienia 
bezpiecznej regeneracji wyrobów 
medycznych jednorazowego użytku 
gwarantujących co najmniej ten sam 
poziom bezpieczeństwa i działania co 
wyrób oryginalny. Przy tym Komisja 
zapewnia spójność określanych przez 
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siebie norm z najnowszymi wynikami 
naukowymi, odpowiednimi normami ISO 
lub innymi międzynarodowymi normami 
technicznymi przyjętymi przez uznane 
organizacje międzynarodowe określające 
normy, pod warunkiem że gwarantują one 
co najmniej ten sam poziom 
bezpieczeństwa i działania co normy ISO.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 88 ust. 3.

Or. en

Poprawka 120
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja w drodze aktów 
wykonawczych i we współpracy 
z międzynarodowym forum organów 
regulacyjnych ds. wyrobów medycznych 
i międzynarodowymi organami 
normalizacyjnymi ustanawia 
jednoznaczny zestaw surowych norm 
jakości i bezpieczeństwa dotyczących 
regeneracji wyrobów jednorazowego 
użytku włącznie z konkretnymi wymogami 
wobec producentów wyrobów 
poddawanych regeneracji.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 88 ust. 3.

Or. en

Poprawka 121
Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent wyrobu do implantacji 
dostarcza wraz z wyrobem kartę implantu, 
którą udostępnia się temu pacjentowi, 
któremu wszczepiono wyrób.

1. Producent sterylnie pakowanego
wyrobu do implantacji z wyprzedzeniem 
udostępnia informacje wymagane 
w paszporcie implantu lub karcie implantu 
pracownikowi służby zdrowia lub, 
w stosownych przypadkach, konkretnemu 
pacjentowi, któremu wyrób ma zostać 
wszczepiony.

Or. en

Poprawka 122
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ust. 1 akapit pierwszy nie ma 
zastosowania do wypełnień 
dentystycznych, klamer ani szwów.

Or. fr

Poprawka 123
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek ten nie dotyczy następujących 
implantów: szwów, klamer, implantów 
dentystycznych, śrub, płytek i akcesoriów 
do implantów ortopedycznych.

Or. en
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Poprawka 124
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja w drodze aktów wykonawczych 
regularnie aktualizuje wykaz wyrobów do 
implantacji, które nie muszą spełniać tego 
wymogu. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, 
o której mowa w art. 88 ust. 3.

Or. en

Poprawka 125
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) krótki opis cech charakterystycznych 
wyrobu, w tym materiałów użytych do jego 
produkcji;

Or. en

Poprawka 126
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) potencjalne niekorzystne skutki, które 
mogą wystąpić zgodnie z danymi 
z badania klinicznego i oceny klinicznej.
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Or. en

Poprawka 127
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić krajowe przepisy zawierające 
wymóg, by karta implantu zawierała dane 
dotyczące środków w zakresie opieki 
pooperacyjnej oraz była opatrzona 
podpisem pacjenta i chirurga 
odpowiedzialnego za daną operację 
chirurgiczną.

Or. en

Poprawka 128
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 129
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Tłumaczenie deklaracji zgodności UE na wiele języków jest uciążliwe i uważane za 
niepotrzebne.

Poprawka 130
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89, zmieniających lub 
uzupełniających, w kontekście postępu 
technicznego, minimalny zakres treści 
deklaracji zgodności UE określony 
w załączniku III.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 131
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
udostępnia na rynku artykuł przeznaczony 
specjalnie do zastąpienia identycznej lub 
podobnej integralnej części lub 
identycznego lub podobnego integralnego 
elementu wyrobu zepsutego lub zużytego 
w celu utrzymania lub przywrócenia 
funkcjonowania tego wyrobu bez 
znaczącej zmiany jego działania lub 
właściwości związanych 
z bezpieczeństwem, dopilnowuje, aby 
artykuł ten nie wpływał niekorzystnie na 
bezpieczeństwo i działanie wyrobu.
Dowody na poparcie powyższego 
przechowuje się do dyspozycji właściwych 
organów państw członkowskich.

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
udostępnia na rynku artykuł przeznaczony 
specjalnie do zastąpienia identycznej lub 
podobnej integralnej części lub 
identycznego lub podobnego integralnego 
elementu wyrobu zepsutego lub zużytego 
w celu utrzymania lub przywrócenia 
funkcjonowania tego wyrobu bez zmiany 
jego działania lub właściwości związanych 
z bezpieczeństwem, dopilnowuje, aby 
artykuł ten nie wpływał niekorzystnie na 
bezpieczeństwo i działanie wyrobu 
Dowody na poparcie powyższego 
przechowuje się do dyspozycji właściwych 
organów państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 132
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
udostępnia na rynku artykuł przeznaczony 
specjalnie do zastąpienia identycznej lub 

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
udostępnia na rynku artykuł przeznaczony 
specjalnie do zastąpienia identycznej lub 
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podobnej integralnej części lub 
identycznego lub podobnego integralnego 
elementu wyrobu zepsutego lub zużytego 
w celu utrzymania lub przywrócenia 
funkcjonowania tego wyrobu bez 
znaczącej zmiany jego działania lub 
właściwości związanych 
z bezpieczeństwem, dopilnowuje, aby 
artykuł ten nie wpływał niekorzystnie na 
bezpieczeństwo i działanie wyrobu.
Dowody na poparcie powyższego 
przechowuje się do dyspozycji właściwych 
organów państw członkowskich.

podobnej integralnej części lub 
identycznego lub podobnego integralnego 
elementu wyrobu zepsutego lub zużytego 
w celu utrzymania lub przywrócenia 
funkcjonowania tego wyrobu bez 
znaczącej zmiany jego działania lub 
właściwości związanych 
z bezpieczeństwem, dopilnowuje, aby 
artykuł ten nie wpływał niekorzystnie na 
bezpieczeństwo i działanie wyrobu.
W przypadku wyrobów złożonych z więcej 
niż jednej części do implantacji 
dopilnowuje się również, by artykuł nie 
stwarzał konieczności zastąpienia całego 
wyrobu ze względu na niekompatybilność 
z działającymi częściami wyrobu. Dowody 
na poparcie powyższego przechowuje się 
do dyspozycji właściwych organów państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 133
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Artykuł, który jest przeznaczony 
specjalnie do zastąpienia części lub 
elementu wyrobu i który znacząco zmienia 
działanie wyrobu lub właściwości 
związane z jego bezpieczeństwem, uznaje 
się za wyrób.

2. Artykuł, który jest przeznaczony 
specjalnie do zastąpienia części lub 
elementu wyrobu i który zmienia działanie 
wyrobu lub właściwości związane z jego 
bezpieczeństwem, jest uznawany za wyrób 
i podlega wymogom określonym 
w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 134
Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każda osoba fizyczna lub prawna, 
która odtwarza wyrób zgodnie z zasadami 
oficjalnie określonymi przez producenta 
wyrobu, dopilnowuje, aby odtworzenie nie 
wpływało negatywnie na bezpieczeństwo 
i działanie wyrobu.

Or. en

Poprawka 135
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Każda osoba fizyczna lub prawna, 
która odtwarza wyrób przy braku zasad 
oficjalnie określonych przez producenta 
wyrobu lub z lekceważeniem bądź 
naruszeniem takich zasad dotyczących 
uzdatniania wyrobu do dalszego użytku 
w Unii, jest traktowana jako producent 
odtworzonego wyrobu i bierze na siebie 
obowiązki spoczywające na producentach 
określone w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 136
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jest on aktualizowany wynikami ze 
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w sprawozdania z oceny klinicznych 
działań następczych po wprowadzeniu do 
obrotu, o którym to sprawozdaniu mowa 
w pkt 3 części B załącznika XIII.

Or. en

Poprawka 137
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – 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 pod 
warunkiem, że nie naruszają one zasad 
ochrony zdrowia publicznego;

Or. pt

Poprawka 138
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 8 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 139
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 8 – litera e b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania, ważne jest, aby systemy identyfikowalności 
były zgodne pod względem technicznym.

Poprawka 140
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się korzystniejsze, aby do celów rejestracji wskazać jeden obowiązujący język.
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Poprawka 141
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Przed wprowadzeniem do obrotu 
wyrobu innego niż wyrób wykonany na 
zamówienie lub badany wyrób producent 
lub jego upoważniony przedstawiciel 
podają do rzeczonego systemu 
elektronicznego informacje, o których 
mowa w ust. 1. Dopilnowuje się, aby poza 
rejestracją europejską nie można było 
wymagać żadnej innej rejestracji krajowej 
w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, by poza rejestracją europejską nie można było wymagać żadnej innej 
rejestracji krajowej w poszczególnych krajach UE.

Poprawka 142
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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. Do 
podsumowania tego załącza się zestaw 
danych zgromadzonych w trakcie badania 
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wchodzi w skład dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej jednostce 
notyfikowanej zajmującej się oceną 
zgodności zgodnie z art. 42 i podlega 
zatwierdzeniu przez tę jednostkę.

klinicznego oraz klinicznych działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu.
Projekt podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej 
wchodzi w skład dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej jednostce 
notyfikowanej zajmującej się oceną 
zgodności zgodnie z art. 42 i podlega 
zatwierdzeniu przez tę jednostkę.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie łatwe w odbiorze dla użytkownika powinno być udostępniane obywatelom za 
pośrednictwem Eudamed wraz z pełnym zestawem danych klinicznych do analizy przez 
niezależnych badaczy klinicznych lub pracowników służby zdrowia.

Poprawka 143
António Fernando Correia de Campos

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. 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 to 
procedury mają być stosowane przez 
odpowiednie organy krajowe.
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Or. en

Poprawka 144
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 145
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – 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 146
António Fernando Correia de Campos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. 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. 32.

Or. pt

Poprawka 147
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie notyfikują 
jedynie jednostki oceniające zgodność,
które spełniają wymogi określone 
w załączniku VI i które pomyślnie przeszły 
ocenę początkową przeprowadzoną przez 
zespół ds. oceny wspólnej zgodnie z art. 32 
ust. 2 oraz uzyskały rekomendację MDCG 
zgodnie z art. 44a.

Or. en

Poprawka 148
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku wniesienia przez państwo 
członkowskie lub Komisję zastrzeżeń 

8. W przypadku wniesienia przez państwo 
członkowskie lub Komisję zastrzeżeń 
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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 opinię wydaną przez MDCG, 
może zwrócić się do Komisji o wydanie 
opinii.

zgodnie z ust. 7 Komisja informuje
MDCG w przeciągu 5 dni od upływu 
okresu, o którym mowa w ust. 7. Po 
konsultacjach z zaangażowanymi stronami 
MDCG wydaje opinię nie później niż 40
dni po otrzymaniu informacji.

Or. en

Poprawka 149
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Gdy po konsultacji z MDCG 
przeprowadzonej zgodnie z ust. 8 wyrazi 
ona zastrzeżenia w swojej opinii, 
notyfikujące państwo członkowskie 
udziela odpowiedzi pisemnej na opinię 
MDCG w ciągu 28 dni od jej otrzymania.
Odpowiedź ta dotyczy zastrzeżeń 
wyrażonych w opinii, w tym kroków, jakie 
notyfikujące państwo członkowskie 
zamierza poczynić w celu rozwiązania 
problemów, których dotyczą zastrzeżenia.
Komisja publikuje notyfikację wraz 
z podsumowaniem opinii MDCG 
i odpowiedzi państwa członkowskiego 
niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi.
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Or. en

Poprawka 150
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 151
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – 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 

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

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. 32 
ust. 3.

Or. pt

Poprawka 152
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Właściwy organ powiadamia MDCG 
i Komisję o planowanej decyzji co 
najmniej 14 dni przed wydaniem decyzji.
Ostateczna decyzja jest podawana do 
wiadomości publicznej w Eudamed.

Or. en

Poprawka 153
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 154
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

(a) decydujących, że dany wyrób, 
kategorię lub grupę wyrobów należy, 
drodze odstępstwa od kryteriów 
klasyfikacji określonych w załączniku VII, 
zaklasyfikować do innej klasy;
(b) zmieniających lub uzupełniających 
kryteria klasyfikacji określone 
w załączniku VII.

Or. en

Poprawka 155
António Fernando Correia de Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 156
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Sposób przeprowadzania i zakres 
niezapowiedzianych kontroli, a także 
koszty ponoszone przez podmioty 
gospodarcze z tytułu niezapowiedzianej 
kontroli mogą zostać zaliczone na poczet 
regularnych kontroli, o ile podczas 
niezapowiedzianej kontroli nie stwierdza 
się istotnych braków. Przy zarządzaniu i 
prowadzeniu niezapowiedzianej kontroli 
należy cały czas uwzględniać zasadę 
proporcjonalności, a szczególnie brać pod 
uwagę potencjalne ryzyko stwarzane przez 
poszczególne produkty.

Or. de

Poprawka 157
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. W kontekście postępu technicznego 
lub wszelkich informacji uzyskanych 
w trakcie wyznaczania lub monitorowania 
jednostek notyfikowanych określonych 

skreślony
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w art. 28 do 40 lub w trakcie działań 
w zakresie obserwacji i nadzoru rynku, 
o których to działaniach mowa w art. 61 
do 75, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89 zmieniających lub 
uzupełniających procedury oceny 
zgodności określone w załącznikach VIII 
do XI.

Or. en

Uzasadnienie

Opis procedur oceny zgodności stanowi istotny element prawodawstwa i w związku z tym, 
zgodnie z art. 290 Traktatu, nie można go zmienić na podstawie aktu delegowanego.

Poprawka 158
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 159
Andreas Schwab



AM\936505PL.doc 41/78 PE510.666v02-00

PL

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

Or. en

Poprawka 160
Ashley Fox

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 
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niezastosowania się do otrzymanych 
uwag, a także swoją ostateczną decyzję 
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.
Takie 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 
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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 
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. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 88 ust. 3.

Or. en

Poprawka 161
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44a
Kontrola jednostek notyfikowanych 

i właściwych organów krajowych 
odpowiedzialnych za jednostki 

notyfikowane
1. MDCG gwarantuje ujednolicenie 
wstępnej oceny, kwalifikacji, notyfikacji 
oraz nadzoru jednostek notyfikowanych 
oraz ujednolicenie działań w dziedzinie 
notyfikacji i nadzoru podejmowanych 
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przez właściwe organy krajowe 
odpowiedzialne za jednostki 
notyfikowane.
2. Aby zrealizować cel wyznaczony w ust. 
1 dotyczący ujednolicenia dotyczącego 
właściwych organów krajowych 
odpowiedzialnych za jednostki 
notyfikowane MDCG ustala szczegółowe 
zasady wzajemnych ocen właściwych 
organów krajowych odpowiedzialnych za 
jednostki notyfikowane zgodnie z art. 28 
ust. 8. Zasady te są obowiązkowo 
stosowane do wszystkich wzajemnych 
ocen przeprowadzanych przez właściwe 
organy krajowe odpowiedzialne za 
jednostki notyfikowane co dwa lata 
według rocznego planu wzajemnych ocen 
zgodnie z art. 28 ust. 8.
3. Członkowie MDCG uczestniczą we 
wzajemnych ocenach właściwych 
organów krajowych odpowiedzialnych za 
jednostki notyfikowane zgodnie z art. 28 
ust. 8.
4. MDCG określa szczegółowe wymogi 
kwalifikacji swych ekspertów ds. kontroli 
do uczestnictwa we wzajemnej ocenie 
zgodnie z art. 28 ust. 8.
5. Aby zrealizować cel określony w ust. 1 
dotyczący ujednolicenia w stosunku do 
jednostek notyfikowanych, MDCG 
dysponuje ekspertami posiadającymi 
kwalifikacje w zakresie oceny jednostek 
oceniających zgodność oraz jednostek 
notyfikowanych. Przynajmniej dwóch 
takich ekspertów wchodzi w skład 
wspólnych zespołów ds. oceny jednostek 
oceniających zgodność zgodnie z art. 32 
ust. 3 oraz jednostek notyfikowanych 
zgodnie z art. 35 ust. 4.
6. Aby zrealizować cel określony w ust. 1 
dotyczący ujednolicenia w stosunku do 
jednostek notyfikowanych, MDCG określa 
szczegółowe wymogi dotyczące 
kwalifikacji ekspertów w dziedzinie oceny 
jednostek oceniających zgodność oraz 
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jednostek notyfikowanych.
7. MDCG dokonuje oceny opinii wydanej 
przez wspólny zespół ds. oceny dotyczącej 
sprawozdania z oceny oraz projektu 
notyfikacji zgodnie z art. 32 ust. 6, a także 
podejmuje decyzję w sprawie pozytywnego 
lub negatywnego zalecenia. Zalecenie to 
przedstawia się Komisji oraz organowi 
krajowemu odpowiedzialnemu za 
jednostkę notyfikowaną.
8. W ramach dalszego działania mającego 
na celu realizację celu określonego w ust. 
1 dotyczącego ujednolicenia jednostek 
notyfikowanych, MDCG określa 
szczegółowe ujednolicone zasady, które 
obowiązkowo stosuje się do ocen 
jednostek oceniających zgodność i ich 
notyfikacji jako jednostek 
notyfikowanych.
Zasady te obejmują:
(a) warunki oceny i notyfikacji jako 
jednostka notyfikacyjna obejmujące
– wymogi dotyczące jej organizacji, 
systemu zarządzania jakością i odnośnych 
procesów;
– wymogi dotyczące niezbędnych zasobów, 
w tym kwalifikacji i szkoleń;
– konkretne wymogi dotyczące audytorów 
oraz ekspertów technicznych jednostek 
notyfikowanych;
– konkretne wymogi dotyczące 
laboratoriów badawczych, w tym 
poddostawców;
– zwraca się szczególną uwagę na procesy 
sterylizacji, biokompatybilność, wyroby 
zawierające tkanki i komórki pochodzenia 
ludzkiego i zwierzęcego oraz ocenę 
kliniczną;
– wymogi w zakresie niezależności, 
bezstronności i poufności;
(b) szczegółowe zasady ocen wstępnych 
i ocen nadzorczych:



PE510.666v02-00 50/78 AM\936505PL.doc

PL

– oceny nadzorcze prowadzone są 
regularnie, przynajmniej raz do roku;
– oceny nadzorcze prowadzi się na 
miejscu i obejmują one ocenę certyfikatów 
zarządzania jakością, badań typu 
i dokumentacji projektu, ocen klinicznych 
oraz planów nadzoru po wprowadzeniu 
wyrobów do obrotu; kładzie się szczególny 
nacisk na wyroby klasy III oraz nowe 
wyroby;
(c) zasady i kryteria ocen nadzoru 
prowadzonych w związku z uzasadnionym 
podejrzeniem; takie oceny prowadzi się 
głównie w sposób niezapowiedziany;
(d) zasady ograniczenia lub wycofania 
notyfikacji;
(e) zasady dotyczące procedury arbitrażu 
w przypadku braku zgody co do 
negatywnego zalecenia wstępnej oceny 
lub ograniczenia lub wycofania 
notyfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 44a (nowy) zastępuje art. 44.

Poprawka 162
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli uznano, że wykazanie zgodności 
z ogólnymi wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i działania na podstawie 
danych klinicznych nie jest adekwatne, 
podaje się stosowne uzasadnienie dla 
takiego wyjątku oparte na wynikach 
zarządzania ryzykiem przez producenta 
i na rozważeniu szczegółowych informacji 

3. Za wyjątkiem urządzeń klasy III, jeżeli 
uznano, że wykazanie zgodności 
z ogólnymi wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i działania na podstawie 
danych klinicznych nie jest adekwatne, 
podaje się stosowne uzasadnienie dla 
takiego wyjątku oparte na wynikach 
zarządzania ryzykiem przez producenta 
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dotyczących interakcji między wyrobem 
a ciałem ludzkim, zamierzonej 
skuteczności klinicznej i oświadczeń 
producenta o wyrobie. Adekwatność 
wykazania zgodności z ogólnymi 
wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa 
i działania wyłącznie na podstawie 
wyników badań przedklinicznych, w tym 
ocen działania, testów efektywności 
i oceny przedklinicznej, musi być poparta 
należytymi dowodami w dokumentacji 
technicznej, o której mowa w załączniku 
II.

i na rozważeniu szczegółowych informacji 
dotyczących interakcji między wyrobem 
a ciałem ludzkim, zamierzonej 
skuteczności klinicznej i oświadczeń 
producenta o wyrobie. Adekwatność 
wykazania zgodności z ogólnymi 
wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa 
i działania wyłącznie na podstawie 
wyników badań przedklinicznych, w tym 
ocen działania, testów efektywności 
i oceny przedklinicznej, musi być poparta 
należytymi dowodami w dokumentacji 
technicznej, o której mowa w załączniku 
II.

Zwolnienie z wykazania zgodności 
z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa 
i działania w oparciu o dane kliniczne 
zgodnie z ust. 1 podlegają wstępnemu 
zatwierdzeniu przez właściwy organ.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uniknięcie luki w przepisach prawnych, która niosłaby ze sobą ryzyko 
nieprzeprowadzania ocen klinicznych, szczególnie w przypadku wyrobów wysokiego ryzyka.

Poprawka 163
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ocena kliniczna i jej wynik są 
udokumentowane w sprawozdaniu z oceny 
klinicznej, o którym mowa w załączniku 
XIII część A sekcja 6 i który włącza się do 
dokumentacji technicznej dotyczącej 
danego wyrobu, o której mowa 
w załączniku II, lub do którego w tej 
dokumentacji jest pełne odniesienie.

5. Ocena kliniczna i jej wynik są 
udokumentowane w sprawozdaniu z oceny 
klinicznej, o którym mowa w załączniku 
XIII część A sekcja 6 i który włącza się do 
dokumentacji technicznej dotyczącej 
danego wyrobu, o której mowa 
w załączniku II, są one udostępniane 
opinii publicznej za pośrednictwem 
systemu elektronicznego, o którym mowa 
w art. 53 w chwili wprowadzania wyrobu 
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do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp do danych klinicznych ma podstawowe znaczenie dla zachowania przejrzystości 
systemu i dla analizy przez niezależnych naukowców oraz zawodowe organizacje medyczne.

Poprawka 164
Ashley Fox

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla wyrobów należących do klasy III oraz 
wyrobów do implantacji, podsumowanie 
dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności 
klinicznej, o którym mowa w art. 26 ust. 1 
jest aktualizowane przynajmniej raz do 
roku za pomocą sprawozdań z oceny 
klinicznej.

Or. en

Poprawka 165
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Badania kliniczne wyrobów objęte są 
przepisami art. 50 do 60 i załącznikiem 
XIV, jeśli są prowadzone w co najmniej 
jednym z następujących celów:

1. Badania kliniczne wyrobów, niezależnie 
od tego, czy są one prowadzone w celu 
wprowadzenia do obrotu wyrobu 
medycznego lub przeprowadzenia jego 
analizy po wprowadzeniu do obrotu objęte 
są przepisami art. 50 do 60 i załącznikiem 
XIV, jeśli są prowadzone w co najmniej 
jednym z następujących celów:
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Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapewnienie tego samego poziomu standardów jakości i zasad etycznych.

Poprawka 166
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby oceniające wniosek nie pozostawały 
w konflikcie interesów, były niezależne od 
sponsora, instytucji ośrodka lub ośrodków 
prowadzących badanie oraz od badaczy 
biorących udział w badaniu, jak też by nie 
podlegały one żadnym innym 
niepożądanym wpływom. Państwa 
członkowskie dopilnowują, by ocena była 
przeprowadzana wspólnie przez rozsądną 
liczbę osób, które łącznie posiadają 
niezbędne kwalifikacje i doświadczenie.
W ocenie uwzględnia się stanowisko co 
najmniej jednej osoby, której głównym 
obszarem zainteresowania jest dziedzina 
spoza nauk ścisłych. Uwzględnia się 
stanowisko co najmniej jednego pacjenta.
Przeprowadzenie badania klinicznego 
podlega pozytywnej opinii ze strony 
komisji ds. etyki.

Or. en

Poprawka 167
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ochrona wrażliwych informacji 
handlowych;

(b) ochrona wrażliwych informacji 
handlowych; dane dotyczące 
niepożądanych zdarzeń oraz danych 
bezpieczeństwa nie są uważane za 
informacje poufne pod względem 
handlowym;

Or. en

Poprawka 168
António Fernando Correia de Campos

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 oraz w art. 53 ust. 1 lit. d), 
informacje zbierane i przetwarzane 
w rzeczonym systemie elektronicznym są 
dostępne jedynie dla państw 
członkowskich i Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względów przejrzystości i zdrowia publicznego. Nie ma powodu uniemożliwiać dostępu 
opinii publicznej oraz niezależnym naukowcom do danych dotyczących niepożądanych 
zdarzeń pod względem klinicznym.

Poprawka 169
António Fernando Correia de Campos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89 określających, jakie inne 
informacje dotyczące badań klinicznych 
wyrobów, zbierane i przetwarzane
w rzeczonym systemie elektronicznym, są 
publicznie dostępne w celu umożliwienia 
interoperacyjności z unijną bazą danych 
dotyczącą badań klinicznych produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi 
ustanowioną rozporządzeniem (UE) nr 
[.../...]. Stosuje się artykuł 52 ust. 3 i 4.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89 w celu określenia 
wymogów i parametrów technicznych, aby 
umożliwić interoperacyjność z unijną bazą 
danych dotyczącą badań klinicznych 
produktów leczniczych stosowanych 
u ludzi ustanowioną rozporządzeniem (UE) 
nr [.../...].

Or. en

Poprawka 170
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

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 odmowie wydania 
pozwolenia z należytym wyjaśnieniem jej 
przyczyn.

Or. pt

Uzasadnienie

Ograniczenie powodów odmowy w postaci proponowanej w oryginalnym tekście 
wykluczałoby niesłusznie aspekty, takie jak braku znaczenia, odporność pozyskiwanych 
danych czy inne względy etyczne. Zmiany w badaniach klinicznych proponowane przez 
sponsorów nie powinny prowadzić do ograniczenia norm naukowych czy etycznych na rzecz 
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interesów handlowych.

Poprawka 171
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ocena przez państwo członkowskie 
wniosku sponsora o znaczną modyfikację 
badania klinicznego jest zgodna z art. 51 
ust. 6.

Or. en

Poprawka 172
António Fernando Correia de Campos

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 
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.

1. poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en
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Poprawka 173
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 wcześniejszym 
zakończeniu badania w jednym państwie 
członkowskim oraz o całkowitym 
zakończeniu badania klinicznego wyrobu.
Powiadomienia tego dokonuje się 
w terminie 15 dni od zakończenia badania 
klinicznego wyrobu w jednym lub większej 
liczbie państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 174
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W takim przypadku w planie badania 
klinicznego wyrobu, o którym mowa 
w załączniku XIV rozdział II sekcja 3, 
określa się termin przedłożenia wyników 
badania klinicznego wyrobu, dodając 
wyjaśnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Takie dane są już dostępne sponsorowi i są przekazywane państwu członkowskiemu do celów 
odpowiedniej kontroli danych statystycznych.

Poprawka 175
António Fernando Correia de Campos

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 
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.

2. Zainteresowane państwa członkowskie
uzgadniają w terminie sześciu dni od 
złożenia pojedynczego wniosku, które
państwo członkowskie będzie pełniło rolę 
koordynującego państwa członkowskiego.
Państwa członkowskie i Komisja 
uzgadniają w ramach podziału w MDCG 
jasne zasady wyznaczania koordynującego 
państwa członkowskiego.

Or. en
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Uzasadnienie

Rozwiązanie zaproponowane w tekście Komisji umożliwia sponsorom wybór właściwych 
organów stosujących mniej rygorystyczne standardy, organów dysponujących bardziej 
ograniczonymi zasobami lub przeciążonych wysoką liczbą wniosków, co pogarsza 
proponowane milczące zatwierdzanie badań klinicznych. Ramy decyzji dotyczącej 
koordynującego państwa członkowskiego mogą zostać ustalone przez już zaproponowany 
MDCG zgodnie z jego zadaniami opisanymi w art. 80.

Poprawka 176
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sponsor rejestruje w całości: 1. Sponsor rejestruje w całości
w elektronicznym systemie badań 
klinicznych, o którym mowa w art. 53:

Or. en

Poprawka 177
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku badania klinicznego wyrobu, 
w stosunku do którego sponsor złożył
pojedynczy wniosek, o którym mowa 
w art. 58, sponsor zgłasza zdarzenie, 
o którym mowa w ust. 2, przy 
wykorzystaniu systemu elektronicznego, 
o którym mowa w art. 53. Zgłoszenie to 
jest po otrzymaniu przekazywane drogą 
elektroniczną do wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich.

W przypadku badania klinicznego wyrobu, 
w stosunku do którego sponsor złożył 
pojedynczy wniosek, o którym mowa 
w art. 58, sponsor zgłasza zdarzenie, 
o którym mowa w ust. 1 i 2, przy 
wykorzystaniu systemu elektronicznego, 
o którym mowa w art. 53. Zgłoszenie to 
jest po otrzymaniu przekazywane drogą 
elektroniczną do wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich.

Or. en
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Poprawka 178
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu zachęcenia 
pracowników służby zdrowia, w tym 
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 179
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie i Komisja 
opracowują i gwarantują 
interoperacyjność rejestrów krajowych 
i elektronicznego systemu dotyczącego 
obserwacji, o którym mowa w art. 62 
w celu zagwarantowania 
zautomatyzowanego wysyłania danych do 
tego systemu przy jednoczesnym unikaniu 
duplikowania rejestrów.
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Uzasadnienie

Wysokiej jakości rejestry dotyczące szerokiego zakresu ludności pozwolą uniknąć 
fragmentaryzacji rejestrów oraz umożliwią uzyskanie bardziej adekwatnego obrazu 
bezpieczeństwa i skuteczności wyrobów medycznych.

Poprawka 180
Andreas Schwab

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 
i jednostki notyfikowane, a także 
producenci w zakresie informacji 
dotyczących ich własnych wyrobów.

Or. en

Uzasadnienie

Producent ma dostęp do własnych danych figurujących w systemie informacyjnym.

Poprawka 181
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Do informacji zbieranych 
i przetwarzanych w rzeczonym systemie 
elektronicznym mają dostęp właściwe 
organy państw członkowskich, Komisja,
jednostki notyfikowane, a także bez 
uszczerbku dla ochrony własności 
intelektualnej, pracownicy służby zdrowia 
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i ogół ludności. Danych, o których mowa 
w art. 62 ust. 1 lit. a)-e) nie uważa się za 
informacje poufne pod względem 
handlowym.

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp do danych klinicznych ma podstawowe znaczenie dla zachowania przejrzystości 
systemu i dla analizy przez niezależnych naukowców oraz zawodowe organizacje medyczne.
Wśród danych klinicznych nie ma własności intelektualnej lub informacji poufnych pod 
względem handlowym.

Poprawka 182
António Fernando Correia de Campos

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie powinno ustalić odpowiedni poziom informacji.

Poprawka 183
Andreas Schwab

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Gwarantuje się, by poza 
sprawozdawczością na szczeblu 
europejskim nie można było dodatkowo 
wymagać sprawozdań krajowych 
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w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 184
Andreas Schwab

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Sposób przeprowadzania i zakres 
niezapowiedzianych kontroli, a także 
koszty ponoszone przez podmioty 
gospodarcze z tytułu niezapowiedzianej 
kontroli mogą zostać zaliczone na poczet 
regularnych kontroli, o ile podczas 
niezapowiedzianej kontroli nie stwierdza 
się istotnych braków. Przy zarządzaniu i 
prowadzeniu niezapowiedzianej kontroli 
należy cały czas uwzględniać zasadę 
proporcjonalności, a szczególnie brać pod 
uwagę potencjalne ryzyko stwarzane przez 
poszczególne produkty.

Or. de

Poprawka 185
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Grupa Koordynacyjna ds. Wyrobów 
Medycznych może ustanowić stałe lub 
tymczasowe zespoły ekspertów w 
określonych dziedzinach medycyny lub w 
odpowiednich dziedzinach technicznych z 
myślą o wdrożeniu niniejszego 
rozporządzenia i zapewnienia doradztwa 
naukowego dla grupy.
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Or. pt

Poprawka 186
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 187
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Członkowie MDCG i personel 
laboratoriów referencyjnych UE nie mają 
żadnych finansowych ani innych interesów 
w branży wyrobów medycznych, które 

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

mogłyby mieć wpływ na ich bezstronność.
Zobowiązują się oni działać niezależnie 
w interesie publicznym. Składają oni 
oświadczenie o wszelkich bezpośrednich 
lub pośrednich interesach, jakie mogą mieć 
w branży wyrobów medycznych, 
i uaktualniają je w przypadku 
jakiejkolwiek istotnej zmiany w tym 
zakresie. Oświadczenie o ewentualnym 
konflikcie interesów jest podawane do 
wiadomości publicznej na stronie 
internetowej Komisji Europejskiej.

Or. en

Poprawka 188
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Przedstawiciel organizacji 
zainteresowanych stron uczestniczących 
w podgrupach MDCG składa 
oświadczenie o wszelkich bezpośrednich 
lub pośrednich interesach, jakie może 
mieć w branży wyrobów medycznych, 
i uaktualnia je w przypadku jakiejkolwiek 
istotnej zmiany w tym zakresie.
Oświadczenie o ewentualnym konflikcie 
interesów jest podawane do wiadomości 
publicznej na stronie internetowej Komisji 
Europejskiej. Niniejszy przepis nie ma 
zastosowania do przedstawicieli branży 
wyrobów medycznych.

Or. en

Poprawka 189
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 7 – podpunkt 7.1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) zgodność fizyczną pomiędzy 
częściami wyrobów różnych producentów, 
które składają się z więcej niż jednej części 
do implantacji;

Or. en

Poprawka 190
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 7 – podpunkt 7.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7.4. Wyroby są projektowane 
i produkowane w taki sposób, aby 
zmniejszyć w możliwie największym 
stopniu i na ile to właściwe ryzyko 
powodowane niezamierzonym 
uchodzeniem lub wypływaniem substancji 
z wyrobu. Substancje, które są 
rakotwórcze, mutagenne lub działające 
szkodliwie na rozrodczość, zgodnie 
z częścią 3 załącznika VI do 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji 
i mieszanin, zmieniającego i uchylającego 
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 
oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 1907/2006, są stopniowo wycofywane 
w ciągu 8 lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, o ile nie są 
dostępne bezpieczniejsze substancje 
alternatywne. Jeśli nie istnieją 
bezpieczniejsze alternatywy, producent 
w dokumentacji technicznej przedstawia 
specjalne uzasadnienie zastosowania tych 
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rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH).

substancji w kontekście zgodności wyrobu 
z ogólnymi wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i działania, a w instrukcji 
używania przedstawia informacje o ryzyku 
szczątkowym dla tych grup pacjentów 
oraz, w stosownych wypadkach, 
o odpowiednich środkach ostrożności.
Wyroby zawierające substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną, które 
mają styczność z ciałem pacjentów i 
w odniesieniu do których istnieją dowody 
naukowe potwierdzające 
prawdopodobieństwo poważnego wpływu 
na zdrowie ludzi i które zidentyfikowano 
zgodnie z procedurą określoną w art. 59 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH) oraz zgodnie z kryteriami 
dotyczącymi substancji zaburzających 
gospodarkę hormonalną określonymi 
w sprawozdaniu doradczej grupy 
ekspertów ds. substancji zaburzających 
gospodarkę hormonalną są stopniowo 
wycofywane w terminie 8 lat od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia, o ile 
nie są dostępne bezpieczniejsze substancje 
alternatywne. Jeśli nie istnieją 
bezpieczniejsze alternatywy, producent 
w dokumentacji technicznej przedstawia 
specjalne uzasadnienie zastosowania tych 
substancji w kontekście zgodności wyrobu 
z ogólnymi wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i działania, a w instrukcji 
używania przedstawia informacje o ryzyku 
szczątkowym dla tych grup pacjentów 
oraz, w stosownych wypadkach, 
o odpowiednich środkach ostrożności.

Or. en

Poprawka 191
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 7 – podpunkt 7.4 – ustęp 1 – tiret trzecie – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

zawierają ftalany, w stężeniu 0,1 % masy 
materiału z dodatkiem plastyfikatorów lub 
wyższym, takie substancje są stopniowo 
wycofywane w terminie 8 lat od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia, o ile 
nie są dostępne bezpieczniejsze substancje 
alternatywne. Jeśli nie istnieją 
bezpieczniejsze alternatywy, producent 
w dokumentacji technicznej przedstawia 
specjalne uzasadnienie zastosowania tych 
substancji w kontekście zgodności wyrobu 
z ogólnymi wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i działania, szczególnie
zawartymi w niniejszym ustępie, a 
w instrukcji używania przedstawia 
informacje o ryzyku szczątkowym dla tych 
grup pacjentów oraz, w stosownych 
przypadkach, o odpowiednich środkach 
ostrożności. Jeżeli przewidziane 
zastosowanie takich wyrobów obejmuje 
leczenie dzieci lub kobiet w ciąży lub 
karmiących, ftalanów powinno się 
zakazać od 1 stycznia 2020 r.

Or. en

Poprawka 192
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Wyroby zawierające substancję 
uznawaną za produkt leczniczy oraz 

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

Or. en

Poprawka 193
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 9 – podpunkt 9.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 194
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Oznakowanie CE składa się z liter „CE”, 
którym towarzyszy termin „wyrób 
medyczny” w następującej postaci:

Or. en
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Poprawka 195
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – sekcja 1 – ustęp 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18. w przypadku wyrobów 
sklasyfikowanych jako wyroby klasy III 
lub wyrobów do implantacji –
podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa 
i skuteczności klinicznej,

18. w przypadku wyrobów 
sklasyfikowanych jako wyroby klasy III 
lub wyrobów do implantacji –
podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa 
i skuteczności klinicznej, któremu 
towarzyszy pełny zestaw danych 
zgromadzonych podczas badania 
klinicznego oraz po wprowadzeniu do 
obrotu,

Or. en

Uzasadnienie

Opinii publicznej powinno się udostępnić za pomocą Eudamed przyjazne dla użytkownika 
sprawozdanie podsumowujące wraz z pełnym zestawem danych klinicznych do analizy przez 
niezależnych badaczy klinicznych i pracowników służby zdrowia.

Poprawka 196
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII– część 3 – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– są aktywnymi lub nadającymi się do
implantacji wyrobami medycznymi 
przeznaczonymi specjalnie do kontroli, 
diagnozowania, monitorowania lub 
korygowania wad serca lub centralnego 
układu krążenia poprzez bezpośredni 
kontakt z tymi częściami organizmu, 
w których to przypadkach należą do klasy 
III,

Or. en
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Poprawka 197
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII– część 3 – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– są aktywnymi lub nadającymi się do 
implantacji wyrobami medycznymi 
przeznaczonymi specjalnie do kontroli,
diagnozowania, monitorowania lub 
korygowania wad centralnego układu 
nerwowego poprzez bezpośredni kontakt 
z tymi częściami organizmu, w których to 
przypadkach należą do klasy III,

Or. en

Poprawka 198
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII– część 3 – punkt 4 – podpunkt 4.3 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– są aktywnymi lub nadającymi się do 
implantacji wyrobami medycznymi 
przeznaczonymi specjalnie do kontroli, 
diagnozowania, monitorowania lub 
korygowania wad serca lub centralnego 
układu krążenia poprzez bezpośredni 
kontakt z tymi częściami organizmu, 
w których to przypadkach należą do klasy 
III,

Or. en

Poprawka 199
Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII– część 3 – punkt 4 – podpunkt 4.3 – ustęp 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– są aktywnymi lub nadającymi się do 
implantacji wyrobami przeznaczonymi
specjalnie do używania w bezpośrednim 
kontakcie z ośrodkowym układem 
nerwowym, w którym to przypadku należą 
do klasy III,

Or. en

Poprawka 200
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII– część 3 – punkt 4 – podpunkt 4.4 – ustęp 1 – tiret ósme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 201
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część 3 – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Samodzielne oprogramowanie uważa się 
za wyrób aktywny.

Or. en
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Poprawka 202
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII– część 3 – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie wyroby zawierające jako swą 
integralną część substancję, która w razie 
użycia osobno może być uważana za 
produkt leczniczy w rozumieniu art. 1 
dyrektywy 2001/83/WE, w tym produkt 
leczniczy pochodzący z krwi ludzkiej lub 
osocza ludzkiego, i która ma działanie 
pomocnicze w stosunku do działania tych 
wyrobów, należą do klasy III.

Wszystkie wyroby zawierające jako swą 
integralną część substancję, która w razie 
użycia osobno może być uważana za 
produkt leczniczy w rozumieniu art. 1 
dyrektywy 65/65/EWG i które mogą 
oddziaływać na organizm ludzki 
pomocniczo w stosunku do działania tych 
wyrobów, należą do klasy III.

Or. en

Poprawka 203
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII– część 3 – punkt 6 – podpunkt 6.7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wyroby zawierające nanomateriał lub
składające się z niego, które mają być 
celowo uwalniane do organizmu 
ludzkiego należą do klasy III.

Or. en

Poprawka 204
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII– część 3 – punkt 6 – podpunkt 6.9 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 205
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 206
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 13 – część A – punkt 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku wyrobów do implantacji 
oraz wyrobów sklasyfikowanych jako 
wyroby klasy III należy przeprowadzić 
badania kliniczne wyrobów, chyba że 
poleganie na istniejących danych 
klinicznych jest należycie uzasadnione.
Wykazanie równoważności zgodnie 
z sekcją 4 zazwyczaj nie stanowi 
wystarczającego uzasadnienia 
w rozumieniu pierwszego zdania 
niniejszego ustępu.

5. W przypadku wyrobów do implantacji 
oraz wyrobów sklasyfikowanych jako 
wyroby klasy III należy przeprowadzić 
badania kliniczne wyrobów, chyba że 
poleganie na istniejących danych 
klinicznych jest należycie uzasadnione.
W przypadku nowych produktów
wykazanie równoważności zgodnie 
z sekcją 4 zazwyczaj nie stanowi 
wystarczającego uzasadnienia 
w rozumieniu pierwszego zdania 
niniejszego ustępu. Jednak w przypadku 
wyrobów znajdujących się już w obrocie, 
które trzeba poddać ponownej analizie, 
dla których są dostępne dane kliniczne i 
w przypadku których dane z nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu nie wskazują 
żadnych obaw dotyczących 
bezpieczeństwa, wykazanie 
równoważności można uznać za 
wystarczające uzasadnienie. W przypadku 
wyrobów przedstawionych do oceny 
naukowej przewidzianej w niniejszym 
rozporządzeniu wykazanie równoważności 
podlega ocenie przez MDCG.

Or. en

Poprawka 207
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 13 – część B – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kliniczne działania następcze po 
wprowadzeniu do obrotu: Kliniczne 
działania następcze po wprowadzeniu do 
obrotu (zwane dalej „PMCF”) to ciągły 
proces mający na celu aktualizację oceny 
klinicznej, o której mowa w art. 49 oraz 
części A niniejszego załącznika, oraz 

1. Kliniczne działania następcze po 
wprowadzeniu do obrotu: Kliniczne 
działania następcze po wprowadzeniu do 
obrotu (zwane dalej „PMCF”) to ciągły 
proces mający na celu aktualizację oceny 
klinicznej, o której mowa w art. 49 oraz 
części A niniejszego załącznika, oraz 
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działanie będące częścią realizowanego 
przez producenta planu nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu. W tym celu 
producent z własnej inicjatywy zbiera 
i ocenia dane kliniczne dotyczące 
stosowania przez ludzi, zarówno 
wewnętrznego, jak i zewnętrznego, 
wyrobu, który uzyskał zezwolenie na 
noszenie oznakowania CE, zgodnie z jego 
przewidzianym zastosowaniem 
określonym w odpowiedniej procedurze 
oceny zgodności, co ma na celu 
potwierdzenie bezpieczeństwa i działania 
w trakcie oczekiwanego okresu istnienia 
wyrobu, ciągłe utrzymywanie 
zidentyfikowanego ryzyka na 
akceptowalnym poziomie oraz wykrywanie 
pojawiających się zagrożeń na podstawie 
udokumentowanych informacji.

działanie będące częścią realizowanego 
przez producenta planu nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu. W tym celu 
producent z własnej inicjatywy zbiera, 
rejestruje w elektronicznym systemie 
dotyczącym obserwacji, o którym mowa 
w art. 62, i ocenia dane kliniczne 
dotyczące stosowania przez ludzi, zarówno 
wewnętrznego, jak i zewnętrznego, 
wyrobu, który uzyskał zezwolenie na 
noszenie oznakowania CE, zgodnie z jego 
przewidzianym zastosowaniem 
określonym w odpowiedniej procedurze 
oceny zgodności, co ma na celu 
potwierdzenie bezpieczeństwa i działania 
w trakcie oczekiwanego okresu istnienia 
wyrobu, ciągłe utrzymywanie 
zidentyfikowanego ryzyka na 
akceptowalnym poziomie oraz wykrywanie 
pojawiających się zagrożeń na podstawie 
udokumentowanych informacji.

Or. en

Poprawka 208
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 13 – część B – punkt 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 i które jest przesyłane 
okresowo zainteresowanym państwom 
członkowskim.

Or. en
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Poprawka 209
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 13 – część B – punkt 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 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 oraz informuje o tym fakcie 
zainteresowane państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 210
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIV – część I – punkt 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Badanie kliniczne wyrobu na każdym 
etapie – od pierwszych rozważań co do 
potrzeby i uzasadnienia badań aż do 
publikacji ich rezultatów – należy 
przeprowadzać zgodnie z uznanymi 
zasadami etycznymi, na przykład zasadami 
Deklaracji Helsińskiej Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy w sprawie 
etycznych zasad prowadzenia badań 
medycznych z udziałem ludzi, przyjętej 
przez 18. Zgromadzenie Ogólne 
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w 
Helsinkach, w Finlandii, w 1964 r., 
ostatnio zmienionej w 2008 r. przez 59.
Zgromadzenie Ogólne Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy w Seulu, w Korei.
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Zgodność z tymi zasadami jest 
zapewniona dzięki pozytywnej opinii 
komisji etycznej.

Or. pt

Poprawka 211
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIV – część 1 – punkt 2 – punkt 2.7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.7. Sprawozdanie z badania klinicznego 
wyrobu, podpisane przez praktykującego 
lekarza lub inną uprawnioną osobę 
odpowiedzialną, zawiera ocenę krytyczną 
wszystkich danych zebranych w trakcie 
badania klinicznego wyrobu, włącznie 
z ustaleniami negatywnymi.

2.7. Sprawozdanie z badania klinicznego 
wyrobu, podpisane przez praktykującego 
lekarza lub inną uprawnioną osobę 
odpowiedzialną, zawiera wszystkie dane 
kliniczne zebrane w trakcie badania 
klinicznego wyrobu, a także krytyczną 
ocenę tych danych, włącznie z ustaleniami 
negatywnymi i musi zostać udostępnione 
publicznie za pośrednictwem systemu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 53.

Or. en

Poprawka 212
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 15 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. sprzęt do liposukcji; 4. sprzęt do liposukcji i do lipolizy;

Or. fr


