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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W uzupełnieniu aspektów horyzontalnych wspólnych dla przepisów dotyczących wyrobów 
medycznych, niniejsze rozporządzenie charakteryzują specyficzne nowe elementy związane z 
wprowadzeniem klasyfikacji opartej na ocenie ryzyka, upowszechnieniem oceny zgodności 
dokonywanej przez jednostkę notyfikowaną oraz wprowadzeniem wymogów w zakresie 
dowodów klinicznych, które to elementy sprawozdawczyni komisji opiniodawczej w pełni 
popiera. 

Biorąc pod uwagę liczne podobieństwa pomiędzy dwoma rozporządzeniami, większość 
proponowanych poprawek pokrywa się z tymi, które zaproponowano do projektu 
rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych Niemniej jednak „skuteczność” i 
bezpieczeństwo wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro nie mogą być poddawane 
ocenie według tych samych kryteriów, co inne wyroby medyczne. Dlatego też niektóre 
poprawki dotyczące wyrobów medycznych nie są dostosowane ani właściwe do przepisów 
niniejszego rozporządzenia. 

Sprawozdawczyni zależało na wprowadzeniu kilku szczególnych poprawek w następujących 
kwestiach:

Wyłączenie wyrobów do użytku wewnętrznego

Mająca obecnie zastosowanie dyrektywa 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro pozwala instytucjom zdrowia publicznego na opracowywanie własnych 
wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, jeśli przeznaczone są one do użytku
wewnętrznego w tych instytucjach, tzw. „testy do użytku wewnętrznego”. W takich 
przypadkach instytucje te nie mają obowiązku dostosowania się do zasad zgodności 
sformułowanych w obowiązującym ustawodawstwie, bez względu na naturę ww. wyrobów. 
Nowy wniosek w sprawie rozporządzenia ogranicza zakres stosowania tego wyłączenia do 
klas A, B i C, tak więc testy klasy D (np. testy na wykrycie HIV) opracowane do użytku 
wewnętrznego będą musiały już być zgodne z przyszłym rozporządzeniem. Ze względu na 
szczególny charakter odnośnych wyrobów diagnostycznych sprawozdawczyni zgadza się z 
takim podejściem, popiera także możliwość odstąpienia od procedur oceny zgodności ze 
względów zdrowia publicznego, jak określono to w art. 45. Sprawozdawczyni uważa, że 
należy jednak określić, jakie rodzaje instytucji zdrowia publicznego powinny móc korzystać z 
tego odstąpienia. 

Włączenie genetycznych testów prognostycznych

Sprawozdawczyni podtrzymuje propozycję Komisji dotyczącą włączenia do zapisów tego 
rozporządzenia tzw. genetycznych testów prognostycznych, które dostarczają informacji o 
predyspozycjach do stanu klinicznego lub choroby. Należy jednakże wprowadzić definicję 
testów genetycznych i doprecyzować pewne elementy, aby dopilnować, by wszystkie typy
testów były odpowiednio regulowane. 

Sprawozdawczyni uznaje, że do państw członkowskich należy określenie własnego 
stanowiska wobec kwestii natury etycznej, które mogą wiązać się ze stosowaniem niektórych 
testów. 
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Ocenia jednak, że istnieje możliwość uzyskania porozumienia w sprawie uregulowania
udostępniania pewnych wyrobów i wyrobów przeznaczonych do samokontroli (zgoda, 
recepta) i zachęca państwa członkowskie do zbadania tej możliwości.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Do państw członkowskich powinna 
należeć każdorazowo decyzja, czy dany 
produkt podlega przepisom niniejszego 
rozporządzenia. W razie potrzeby Komisja 
może zdecydować, w poszczególnych 
przypadkach, czy dany produkt odpowiada 
definicji wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro lub wyposażenia 
takiego wyrobu.

(8) Do państw członkowskich powinna 
należeć każdorazowo decyzja, czy dany 
produkt podlega przepisom niniejszego 
rozporządzenia. W razie potrzeby, na 
przykład w sytuacji, gdy decyzje 
podejmowane na szczeblu krajowym 
odnośnie do tego samego produktu różnią 
się w poszczególnych państwach 
członkowskich, Komisja może 
zdecydować, w poszczególnych 
przypadkach, czy dany produkt odpowiada 
definicji wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro lub wyposażenia 
takiego wyrobu.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe przepisy muszą być zgodne z art. 3 ust. 1

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) W celu dopilnowania, by ryzyko 
powstania szkody oraz ryzyko 
niewypłacalności producenta nie zostało 
przeniesione na pacjentów, którzy 
ucierpieli na skutek działania wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro oraz 
by płatnicy byli zobowiązani do pokrycia 
kosztów leczenia, producenci powinni 
posiadać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności z odpowiednim 
minimalnym zakresem ubezpieczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 85/374/EWG w sprawie odpowiedzialności za produkty 
wadliwe dotychczas nie wprowadzono obowiązku posiadania ubezpieczenia obejmującego 
zdarzenia szkodowe. Sytuacja taka skutkuje niesprawiedliwym przeniesieniem ryzyka 
wystąpienia szkody oraz ryzyka niewypłacalności producenta na pacjentów, którzy ucierpieli 
na skutek działania wadliwego wyrobu medycznego oraz płatników zobowiązanych do 
pokrycia kosztów leczenia. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w obszarze produktów 
leczniczych, producenci wyrobów także powinni mieć obowiązek wykupienia ubezpieczenia od 
odpowiedzialności z odpowiednimi minimalnymi sumami ubezpieczenia. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(32) W odniesieniu do wyrobów 
medycznych sklasyfikowanych jako 
wyroby klasy C i D producenci powinni 
przedstawić w publicznie dostępnym 
dokumencie podsumowanie 
najważniejszych aspektów bezpieczeństwa 
i działania wyrobu oraz wyników oceny 
klinicznej.

Or. en



PE508.086v01-00 6/31 PA\931903PL.doc

PL

Uzasadnienie

W celu uniknięcia jakichkolwiek niejasności w związku z brzmieniem art. 24.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- diagnozowanie, profilaktyka, 
monitorowanie, leczenie lub łagodzenie 
choroby,

- diagnozowanie, profilaktyka, 
przewidywanie, monitorowanie, leczenie 
lub łagodzenie choroby,

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że badania mające na celu przewidywanie chorób wchodzą w zakres 
wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD) i podlegają przepisom rozporządzenia 
IVD. Zapis ten powinien obowiązywać tak w przypadku badań o wysokim 
prawdopodobieństwie (np. badania genetyczne w kierunku wystąpienia choroby Huntingtona)
jak i badań dostarczających informacji o nieznacznym wzroście ryzyka zachorowania (tak jak 
w przypadku badań podatności genetycznej na wiele powszechnie występujących chorób).

Poprawka 5

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) „badanie genetyczne” oznacza 
badanie przeprowadzone ze względów 
zdrowotnych, obejmujące analizę próbek 
biologicznych pochodzenia ludzkiego i 
mające na celu w szczególności określenie 
cech genetycznych osoby, dziedziczonych 
lub nabywanych na etapie wczesnego
rozwoju prenatalnego;

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, iż niniejsze rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące wyrobów do 
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diagnostyki in vitro na potrzeby badań genetycznych, należy zaproponować definicję terminu 
„badanie genetyczne”.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8) „wyrób jednorazowego użytku” oznacza 
wyrób, który przeznaczony jest do 
zastosowania wobec jednego pacjenta w 
ramach jednego zabiegu, przy czym wyrób 
ten poddano testom i wykazano, że nie jest 
możliwe jego ponowne użycie.

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Producenci nie powinni mieć możliwości nazywania swoich produktów mianem wyrobów 
„jednorazowego użytku” bez wykazania obiektywnych podstaw do stwierdzenia, że ponowne 
użycie wyrobu medycznego jest niemożliwe.

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „wyrób przeznaczony do 
jednorazowego użytku” oznacza wyrób, 
który przeznaczony jest do zastosowania 
wobec jednego pacjenta w ramach 
jednego zabiegu, przy czym nie wykazano, 
że nie jest możliwe jego ponowne użycie;

Or. en
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Uzasadnienie

Rozwijając definicję „wyrobu jednorazowego użytku”, w przypadku gdy nie wykazano, że 
ponowne użycie wyrobu jednorazowego użytku jest niemożliwe, możliwość regeneracji 
pozostaje w gestii podmiotu odpowiedzialnego za regenerację z zastrzeżeniem, że regeneracja 
tego rodzaju jest bezpieczna i zgodna z przepisami art. 15. Należy odpowiednio dostosować 
informacje na etykiecie oraz informacje zawarte w instrukcji używania (jak określono w sekcji 
19.2 i 19.3 załącznika I) w celu odzwierciedlenia różnicy pomiędzy wyrobem „jednorazowego 
użytku” a wyrobem „przeznaczonym do jednorazowego użytku”.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 8 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b) „wyrób wielokrotnego użytku” 
oznacza wyrób, który może być ponownie 
użyty oraz do którego dołączone są 
informacje o odpowiednich procesach 
umożliwiających jego ponowne 
zastosowanie, w tym informacje na temat 
czyszczenia, dezynfekcji, pakowania oraz, 
w stosownych przypadkach, metod 
sterylizacji wyrobów przeznaczonych do 
ponownej sterylizacji, a także wszelkich 
ograniczeń odnośnie do dopuszczalnej 
liczby ponownych zastosowań wyrobu;

Or. en

Uzasadnienie

Dla jasności i w odróżnieniu od wyrobu „przeznaczonego do jednorazowego użytku”, 
wyroby, co do których wykazano możliwość ponownego użycia, powinno się określać jako 
wyroby „wielokrotnego użytku”.

Poprawka 9

Projekt dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a) „usługa społeczeństwa 
informacyjnego” oznacza każdą usługę 
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normalnie świadczoną za 
wynagrodzeniem, na odległość, drogą 
elektroniczną i na indywidualne żądanie 
odbiorcy usług.

Or. en

Uzasadnienie

Język, którego używa się w odniesieniu do bezpośredniej sprzedaży internetowej mógłby być 
bardziej zrozumiały dzięki, przynajmniej, przytaczaniu ustalonej unijnej definicji „usług 
społeczeństwa internetowego” z dyrektywy 98/48/WE, a nie jedynie odwoływaniu się do niej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek państwa członkowskiego lub z 
inicjatywy własnej Komisja może, w 
drodze aktów wykonawczych, określić, czy 
dany produkt lub dana kategoria bądź 
grupa produktów są lub nie są objęte 
definicją „wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro” lub „wyposażenia 
wyrobu medycznego do diagnostyki in 
vitro”. Takie akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 84 ust. 3.

Komisja może z inicjatywy własnej, a na 
wniosek państwa członkowskiego ma 
obowiązek określić, w drodze aktów 
wykonawczych, czy dany produkt lub dana 
kategoria bądź grupa produktów są lub nie 
są objęte definicją „wyrobu medycznego 
do diagnostyki in vitro” lub „wyposażenia 
wyrobu medycznego do diagnostyki in 
vitro”. Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 84 ust. 3.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wymagań niniejszego rozporządzenia, 
oprócz art. 59 ust. 4, nie stosuje się do 
wyrobów sklasyfikowanych jako klasa A, 
B i C zgodnie z zasadami określonymi w 

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

załączniku VII, wytworzonych i 
używanych jedynie w ramach jednej 
instytucji zdrowia publicznego, o ile ich 
produkcja i używanie odbywają się w 
ramach pojedynczego systemu zarządzania 
jakością obowiązującego w danej instytucji 
zdrowia publicznego i o ile dana instytucja 
zdrowia publicznego jest zgodna z normą 
EN ISO 15189 lub inną równoważną 
uznaną normą. Wymogi określone w 
niniejszym rozporządzeniu stosuje się 
jednak w odniesieniu do klinicznych lub 
komercyjnych laboratoriów 
patologicznych, których podstawowym 
celem nie jest ochrona zdrowia (tj. opieka 
nad pacjentami i leczenie pacjentów) lub 
promowanie zdrowia publicznego.
Państwo członkowskie może wymagać, by 
instytucje zdrowia publicznego przedłożyły 
właściwemu organowi wykaz takich 
wyrobów wyprodukowanych i używanych 
na terytorium tego państwa i może poddać 
produkcję i używanie danych wyrobów 
rozszerzonym wymogom w zakresie 
bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno być jasne, że przedmiotowe wyłączenie obejmuje jedynie instytucje będące częścią 
publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Gdy brak jest norm zharmonizowanych 
lub gdy odpowiednie normy 
zharmonizowane są niewystarczające, 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wspólnych specyfikacji technicznych w 
odniesieniu do ogólnych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i działania 

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

i działań następczych po wprowadzeniu do 
obrotu, określonych w załączniku XII.
Wspólne specyfikacje techniczne są 
przyjmowane na mocy aktów 
wykonawczych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 84 ust. 
3.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma zapewnić zgodność z niedawno przyjętym rozporządzeniem w 
sprawie normalizacji europejskiej oraz w szczególności zapewnić najlepsze wykorzystanie 
całego spektrum odpowiednich specyfikacji technicznych. Zob. też poprawkę wprowadzającą 
nowy akapit pierwszy a (nowy) w tym zakresie.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przyjmując wspólne specyfikacje 
techniczne, o których mowa w ust. 1, 
Komisja nie narusza spójności systemu 
normalizacji europejskiej. Wspólne 
specyfikacje techniczne są spójne, jeżeli 
nie są sprzeczne z normami europejskimi, 
tj. obejmują dziedziny, w których nie 
istnieją zharmonizowane normy, w 
których w najbliższej przyszłości nie 
przewiduje się przyjęcia nowych norm 
europejskich, w których istniejące normy 
nie upowszechniły się na rynku lub w 
których normy te są przestarzałe lub 
odnośnie do których na podstawie danych 
z obserwacji i nadzoru wykazano, że są 
wyraźnie niewystarczające oraz w 
przypadku których w najbliższej 
przyszłości nie przewiduje się transpozycji 
specyfikacji technicznych do europejskich 
dokumentów normalizacyjnych.



PE508.086v01-00 12/31 PA\931903PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma zapewnić zgodność z niedawno przyjętym rozporządzeniem w 
sprawie normalizacji europejskiej oraz w szczególności zapewnić najlepsze wykorzystanie 
całego spektrum odpowiednich specyfikacji technicznych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Komisja przyjmie wspólne specyfikacje 
techniczne, o których mowa w ust. 1 po 
konsultacjach z Grupą Koordynacyjną ds. 
Wyrobów Medycznych (MDCG), w skład 
której wchodzi także przedstawiciel 
europejskiego organu normalizacyjnego.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Producenci dopilnowują, aby wyrobowi 
towarzyszyły instrukcje obsługi oraz 
informacje związane z bezpieczeństwem
zgodnie z załącznikiem I sekcja 17, w 
języku łatwo zrozumiałym dla 
przewidzianych użytkowników, 
określonym przez zainteresowane państwo 
członkowskie.

Or. en
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Uzasadnienie

Pacjenci i użytkownicy muszą mieć dostęp do informacji w języku, którym się posługują.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu producenci udzielają temu 
organowi, w języku urzędowym UE, który 
jest łatwo zrozumiały dla tego organu, 
wszelkich informacji koniecznych do 
wykazania zgodności danego wyrobu z 
wymaganiami i udostępniają mu wszelką 
dokumentację konieczną w tym celu.
Producenci, na żądanie właściwego 
organu, współpracują z nim w zakresie 
działań naprawczych podejmowanych w 
celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają 
wyroby wprowadzone przez nich do obrotu 
lub do używania.

9. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu producenci udzielają temu 
organowi, w języku urzędowym UE, który 
jest łatwo zrozumiały dla tego organu, 
wszelkich informacji koniecznych do 
wykazania zgodności danego wyrobu z 
wymaganiami i udostępniają mu wszelką 
dokumentację konieczną w tym celu.
Producenci, na żądanie właściwego 
organu, współpracują z nim w zakresie 
działań naprawczych podejmowanych w 
celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają 
wyroby wprowadzone przez nich do obrotu 
lub do używania.

Jeżeli właściwy organ uzna lub jeżeli 
istnieją przesłanki, aby stwierdzić, że 
użycie wyrobu skutkowało powstaniem 
szkody, właściwy organ dopilnuje, aby 
potencjalnie pokrzywdzony użytkownik, 
jego następca prawny, towarzystwo 
ubezpieczeniowe użytkownika lub inna 
osoba trzecia, która ucierpiała w wyniku 
zaistniałej szkody wyrządzonej 
użytkownikowi, mogła również zażądać 
przekazania przez producenta informacji, 
o których mowa w akapicie pierwszym.

Or. en

Uzasadnienie

Dotychczas pokrzywdzeni użytkownicy oraz towarzystwa ubezpieczeniowe pokrywające koszty 
leczenia często rezygnowały z wnoszenia roszczeń odszkodowawczych, gdyż nie było jasne, 
czy wyrób był wadliwy i spowodował szkodę. Wzmocnienie prawa do informacji wyklucza 
ryzyko braku odpowiednich informacji.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci posiadają odpowiednie 
ubezpieczenie od odpowiedzialności z 
tytułu wszelkich szkód, jakich użytkownik 
może doświadczyć w związku z 
korzystaniem z wyrobów producenta.
Wspomniane ubezpieczenie obejmuje 
przynajmniej następujące zdarzenia 
szkodowe:
a) śmierć lub uszkodzenie ciała 
użytkownika; lub
b) śmierć lub uszkodzenie ciała wielu 
użytkowników w wyniku użycia tego 
samego wyrobu.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z dyrektywą 85/374/EWG w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe 
dotychczas nie wprowadzono obowiązku zapewniania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu 
wystąpienia zdarzeń szkodowych. Sytuacja taka skutkuje niesprawiedliwym przeniesieniem 
ryzyka wystąpienia szkody oraz ryzyka niewypłacalności producenta na pacjentów, którzy 
ucierpieli na skutek działania wadliwego wyrobu medycznego oraz płatników ponoszących 
odpowiedzialność z tytułu pokrycia kosztów leczenia. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w 
obszarze produktów leczniczych, producenci wyrobów także powinni mieć obowiązek 
wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności z odpowiednimi minimalnymi sumami 
ubezpieczenia. 

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) producent wyznaczył upoważnionego 
przedstawiciela zgodnie z art. 9;

b) wskazano producenta, a producent 
wyznaczył upoważnionego przedstawiciela 
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zgodnie z art. 9;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest dopilnowanie, aby importer wskazał producenta.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) producent posiada odpowiednie 
ubezpieczenie od odpowiedzialności 
zgodnie z akapitem pierwszym art. 8 ust. 
10, chyba że importer jest w stanie 
zapewnić odpowiednią ochronę 
ubezpieczeniową, spełniającą takie same 
wymogi.

Or. en

Uzasadnienie

Importer dopilnowuje, aby producent spełniał swoje zobowiązania w zakresie ubezpieczenia.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wyrób 
wprowadzony przez nich do obrotu jest 
niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
powiadamiają niezwłocznie producenta i 
jego upoważnionego przedstawiciela oraz, 
w razie potrzeby, podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu zapewnienia 
zgodności tego wyrobu, wycofania go z 
obrotu lub z używania. Jeśli wyrób stanowi 
zagrożenie, powiadamiają oni również 

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wyrób 
wprowadzony przez nich do obrotu jest 
niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
powiadamiają niezwłocznie producenta i, 
w stosownych przypadkach, jego 
upoważnionego przedstawiciela oraz, w 
razie potrzeby, dopilnowują, by niezbędne 
działania naprawcze w celu zapewnienia 
zgodności tego wyrobu, wycofania go z 
obrotu lub z używania zostały podjęte i 
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niezwłocznie właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym udostępniają 
ten wyrób, oraz, w stosownych 
przypadkach, jednostkę notyfikowaną, 
która wydała dla danego wyrobu certyfikat 
zgodnie z art. 43, podając szczegółowe 
informacje dotyczące w szczególności 
braku zgodności oraz podjętych działań 
naprawczych.

wdrażają te działania. Jeśli wyrób stanowi 
zagrożenie, powiadamiają oni również 
niezwłocznie właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym udostępniają 
ten wyrób, oraz, w stosownych 
przypadkach, jednostkę notyfikowaną, 
która wydała dla danego wyrobu certyfikat 
zgodnie z art. 43, podając szczegółowe 
informacje dotyczące w szczególności 
braku zgodności oraz wdrożonych przez 
nich działań naprawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć rozmycia informacji i odpowiedzialności producent lub, w odpowiednich 
przypadkach, jego upoważniony przedstawiciel ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
podjęcie działań naprawczych w związku z produktem. Importerzy nie powinni podejmować 
jakichkolwiek działań naprawczych z własnej inicjatywy, a jedynie wdrażać działania zgodnie 
z decyzjami producentów. 

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – 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
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Uzasadnienie

Określenie „znaczącej” może być źródłem odmiennych interpretacji faktów, a z uwagi na 
jego nieprecyzyjny charakter może prowadzić do niespójnego zastosowania wymogów.
Zmiany w działaniu i właściwościach związanych z bezpieczeństwem artykułu w każdym 
przypadku skutkują klasyfikacją artykułu, jako nowego wyrobu medycznego.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – 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, uznaje się za wyrób i 
podlega on wymogom określonym w 
niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Określenie „znacząco” może być źródłem odmiennych interpretacji faktów, a z uwagi na jego 
nieprecyzyjny charakter może prowadzić do niespójnego zastosowania wymogów. Zmiany w 
działaniu i właściwościach związanych z bezpieczeństwem artykułu w każdych 
okolicznościach skutkują klasyfikacją artykułu, jako nowego wyrobu medycznego.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producent sporządza podsumowanie 
dotyczące bezpieczeństwa i działania w 
przypadku wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa C i D, innych niż wyroby do 
oceny działania. Podsumowanie to jest 
sformułowane w sposób jasny dla 
przewidzianego użytkownika. Projekt 
podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i działania wchodzi w 

1. Producent sporządza podsumowanie 
dotyczące bezpieczeństwa i działania w 
przypadku wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa C i D, innych niż wyroby do 
oceny działania. Podsumowanie to jest 
sformułowane w sposób jasny dla 
przewidzianego użytkownika, w języku 
używanym w kraju, w którym wyrób 
wprowadzono do obrotu. Projekt 
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skład dokumentacji obowiązkowo 
przedkładanej jednostce notyfikowanej 
zajmującej się oceną zgodności zgodnie z 
art. 40 i podlega zatwierdzeniu przez tę 
jednostkę.

podsumowania dotyczącego 
bezpieczeństwa i działania wchodzi w 
skład dokumentacji obowiązkowo 
przedkładanej jednostce notyfikowanej 
zajmującej się oceną zgodności zgodnie z 
art. 40 i podlega zatwierdzeniu przez tę 
jednostkę.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy dokument powinien być podany do publicznej wiadomości i napisany językiem 
łatwym do zrozumienia dla użytkowników, pracowników służby zdrowia oraz pacjentów.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W celu ustalenia takich samych wymogów dla jednostek notyfikowanych we wszystkich 
państwach członkowskich oraz w celu zapewnienia sprawiedliwych i jednolitych warunków, 
określenie „minimalne” należy usunąć. 

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 85, 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.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 85, zmieniających lub 
uzupełniających wymogi w załączniku VI 
w kontekście postępu technicznego i z 
uwzględnieniem wymogów koniecznych 
do oceny określonych wyrobów, bądź 
kategorii lub grup wyrobów.

Or. en

Uzasadnienie

W celu ustalenia takich samych wymogów dla jednostek notyfikowanych we wszystkich 
państwach członkowskich oraz w celu zapewnienia sprawiedliwych i jednolitych warunków, 
określenie „minimalne” / „minimalnych” należy usunąć. 

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W notyfikacji określa się jasno zakres 
wyznaczenia, wskazując czynności w 
ramach oceny zgodności i procedury oceny 
zgodności oraz rodzaj wyrobów, do oceny 
których jednostka notyfikowana jest 
upoważniona.

W notyfikacji określa się jasno zakres 
wyznaczenia, wskazując czynności w 
ramach oceny zgodności i procedury oceny 
zgodności, klasę ryzyka oraz rodzaj 
wyrobów, do oceny których jednostka 
notyfikowana jest upoważniona.

Or. en

Uzasadnienie

W razie potrzeby notyfikacja określa uprawnienia jednostek notyfikowanych pod względem 
klasy wyrobów poddawanych ocenie. Niektóre wyroby wysokiego ryzyka mogą podlegać 
ocenie jedynie przez jednostki notyfikowane spełniające określone kryteria, ustanowione 
przez WE w drodze aktów wykonawczych.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może, w drodze aktów 
wykonawczych, ustalić wykaz kodów i 
odpowiadających im typów wyrobów w 
celu określenia zakresu wyznaczenia 
jednostki notyfikowanej podawanego przez 
państwa członkowskie w ich notyfikacjach.
Takie akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 84 ust. 2.

Komisja może, w drodze aktów 
wykonawczych, ustalić wykaz kodów i 
odpowiadających im klas ryzyka oraz
typów wyrobów w celu określenia zakresu
wyznaczenia jednostki notyfikowanej 
podawanego przez państwa członkowskie 
w ich notyfikacjach. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w 
art. 84 ust. 2.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – 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. Decyzja 
podawana jest do publicznej wiadomości 
za pośrednictwem europejskiej bazy 
danych.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja powinna być ogólnie dostępna, aby ułatwić stosowanie zharmonizowanych praktyk w 
całej Europie.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit pierwszy



PA\931903PL.doc 21/31 PE508.086v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Komisja może z inicjatywy własnej, a na 
wniosek państwa członkowskiego ma 
obowiązek, zdecydować w drodze aktów 
wykonawczych o zastosowaniu kryteriów 
klasyfikacji określonych w załączniku VII 
do danego wyrobu, kategorii lub grupy 
wyrobów w celu ustalenia ich klasyfikacji.
Decyzja tego rodzaju wymagana jest w 
szczególności w związku z rozstrzyganiem 
spornych kwestii pomiędzy państwami 
członkowskimi odnośnie do klasyfikacji 
wyrobów.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 39 w obecnym brzmieniu nie określa jasnej procedury w przypadku rozbieżności ocen 
wyrobów przedstawionych przez różne właściwe organy. W takich sytuacjach, aby zapewnić 
jednolite wdrożenie w całej Europie, decyzja o zastosowaniu określonej zasady w odniesieniu 
do danego wyrobu leży w gestii Komisji.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 9 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- minimalna częstotliwość 
niezapowiedzianych inspekcji w fabryce i 
kontroli wyrywkowych obowiązkowo 
przeprowadzanych przez jednostki 
notyfikowane zgodnie z załącznikiem VIII 
sekcja 4.4, uwzględniając kategorię ryzyka 
i rodzaj wyrobu;

skreślone

Or. en

Uzasadnienie
Liczba niezapowiedzianych inspekcji, o których mowa w załączniku VIII w sekcji 4.4 musi być 
jasno ustalona w celu wzmocnienia niezbędnych kontroli i zapewnienia, że niezapowiedziane 
inspekcje odbywają się na takim samym poziomie i z taką samą częstotliwością we wszystkich 
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państwach członkowskich. Z uwagi na powyższe niezapowiedziane inspekcje powinno się 
przeprowadzać przynajmniej raz w cyklu certyfikacyjnym u każdego producenta i w 
odniesieniu do każdej grupy rodzajowej wyrobów. Mając na względzie istotny charakter tego 
instrumentu, zakres oraz procedury niezapowiedzianych inspekcji powinny zostać określone w 
samym rozporządzeniu, a nie w przepisach wprowadzanych na dalszym etapie, np. w drodze 
aktów wykonawczych.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia rozbieżnych interpretacji, zapis ten powinien być wyjaśniony.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) incydenty związane z wyrobami 
udostępnionymi na rynku unijnym;

Or. en

Uzasadnienie
Zgłaszanie incydentów oraz zewnętrznych działań naprawczych w zakresie bezpieczeństwa 
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nie powinno dotyczyć jedynie ciężkich incydentów, a wszystkich incydentów i powinno 
obejmować także niepożądane skutki uboczne, rozszerzając zakres znaczeniowy poprzez 
odniesienie do definicji incydentu w art. 2 ust. 43.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Może to stanowić ograniczenie dla części użytkowników, którzy nie mają dostępu do internetu 
lub odpowiedniego doświadczenia w korzystaniu z takiego narzędzia. Z tego względu organy 
krajowe powinny przewidzieć inną formę zgłaszania incydentów.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zgłoszenia oraz informacje, o których 
mowa w art. 60 ust. 5, odnoszące się do 
danego wyrobu przekazywane są także 
automatycznie za pośrednictwem systemu 
elektronicznego do jednostki 
notyfikowanej, która wydała certyfikat 
zgodnie z art. 43.
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Or. en

Uzasadnienie

Integracja jednostek notyfikowanych w odniesieniu do wymiany informacji pochodzących od 
organów nadzoru rynku powinna być rozszerzona, a jej zasady jasno określone. W 
szczególności jednostki notyfikowane – w ramach zautomatyzowanych, zharmonizowanych 
procedur komunikacji – potrzebują skonsolidowanych informacji w celu uwzględniania 
zmian, niezwłocznego przyjęcia do wiadomości nowych informacji i natychmiastowego oraz 
właściwego reagowania na zdarzenia i incydenty.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeśli właściwy organ stwierdzi w 
przypadku zgłoszeń otrzymanych zgodnie 
z art. 59 ust. 3, że zgłoszenia te są 
związane z ciężkim incydentem, 
wprowadza on niezwłocznie informację o 
tych zgłoszeniach do systemu 
elektronicznego, o którym mowa w art. 60, 
chyba że ten sam incydent został już 
zgłoszony przez producenta.

Jeśli właściwy organ stwierdzi w 
przypadku zgłoszeń otrzymanych zgodnie 
z art. 59 ust. 3, że zgłoszenia te są 
związane z incydentem, wprowadza on 
niezwłocznie informację o tych 
zgłoszeniach do systemu elektronicznego, 
o którym mowa w art. 60.

Or. en

Uzasadnienie

Zgłoszenia powinny być wprowadzane do systemu elektronicznego w każdym przypadku 
zwłaszcza w celu zapewnienia obiegu informacji.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Właściwe organy przeprowadzają 
odpowiednie kontrole cech 
konstrukcyjnych i działania wyrobów, w 
tym w stosownych przypadkach przegląd 
dokumentacji oraz fizyczne lub 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy nie powinny mieć obowiązku uzasadniania jakichkolwiek inspekcji.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Właściwe organy wyznaczą 
inspektorów uprawnionych do 
przeprowadzania kontroli, o których 
mowa w ust. 1. Inspektorom mogą 
towarzyszyć eksperci wyznaczeni przez 
właściwe organy. Inspektorzy 
przeprowadzają kontrole w państwie 
członkowskim, w którym mieści się 
siedziba podmiotu gospodarczego.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy wyznaczą inspektorów, którzy będą prowadzić działania kontrolne.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek 
porozumień międzynarodowych zawartych 
pomiędzy Unią Europejską a państwami 
trzecimi, kontrole, o których mowa w ust. 
1 mogą być także przeprowadzane na 
terenie podmiotu gospodarczego w 
państwie trzecim w przypadku gdy 
przewidziano wprowadzenie wyrobu do 
obrotu na rynku unijnym.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy państw członkowskich powinny mieć możliwość przeprowadzenia inspekcji 
na terenie podmiotu gospodarczego w państwach trzecich w związku z wprowadzeniem 
wyrobów do obrotu na rynku unijnym.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby kontrolowana jednostka uzyskała informacje na temat wyniku inspekcji i 
miała możliwość zgłoszenia uwag odnośnie do tego wyniku.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 5 c (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Or. en

Uzasadnienie

Ustalenie wytycznych powinno skutkować zharmonizowanym podejściem do działań 
kontrolnych w Unii Europejskiej.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia [trzy lata od daty wejścia w życie] r.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia zgodności z wnioskiem dotyczącym wyrobów medycznych.
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 17.2 – litera a a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wzmianka „Ten produkt jest wyrobem 
medycznym do diagnostyki in vitro”.

Or. en

Uzasadnienie

Etykieta powinna zawierać wyraźne oznaczenie produktu jako wyrobu medycznego do 
diagnostyki in vitro.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MINIMALNE WYMOGI, JAKIE 
MUSZĄ SPEŁNIAĆ JEDNOSTKI 
NOTYFIKOWANE

WYMOGI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ 
JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – sekcja 2.3 – litera f – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) wyroby przeznaczone do 
prognozowania

Or. en

Uzasadnienie

Prognozowanie wystąpienia choroby jest praktyką coraz powszechniej stosowaną w sektorze 
diagnostyki molekularnej, której przykładem są takie badania, jak Mammaprint laboratorium 
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Agendia i Oncotype Dx opracowane przez Genomic Health. Oba badania stosuje się w celu 
wskazania wartości prognostycznych w związku z ryzykiem nawrotu raka piersi u pacjentek 
po operacji chirurgicznej.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – sekcja 3.2 – litera d – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

- procedur identyfikacji i 
identyfikowalności wyrobu sporządzonych 
i aktualizowanych na podstawie rysunków, 
specyfikacji lub innych odnośnych 
dokumentów, w odniesieniu do każdego 
etapu produkcji;

Or. en

Uzasadnienie

Identyfikowalność produktu oraz jego części lub elementów w ramach procesu tworzenia i 
produkcji stanowi integralną część funkcjonowania systemu zapewniania jakości i, w efekcie, 
oceny.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – sekcja 4.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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
inspekcji, którego nie wolno ujawniać 
producentowi.

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



PE508.086v01-00 30/31 PA\931903PL.doc

PL

poprawności funkcjonowania systemu 
zarządzania jakością lub żąda ich 
przeprowadzenia. Jednostka notyfikowana 
przekazuje producentowi sprawozdanie z 
kontroli i sprawozdanie z badania.

Or. en

Uzasadnienie

Liczba niezapowiedzianych inspekcji, o których mowa w sekcji 4.4 musi być jasno ustalona w 
celu wzmocnienia niezbędnych kontroli i zapewnienia, że niezapowiedziane inspekcje 
odbywają się na takim samym poziomie i z taką samą częstotliwością we wszystkich 
państwach członkowskich. Z uwagi na powyższe niezapowiedziane inspekcje powinno się 
przeprowadzać przynajmniej raz w cyklu certyfikacyjnym u każdego producenta i w 
odniesieniu do każdej grupy rodzajowej wyrobów. Mając na względzie istotny charakter tego 
instrumentu, zakres oraz procedury niezapowiedzianych inspekcji powinny zostać określone w 
samym rozporządzeniu, a nie w przepisach wprowadzanych na dalszym etapie, np. w drodze 
aktów wykonawczych.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – sekcja 5.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka notyfikowana rozpatruje 
wniosek z pomocą pracowników o 
potwierdzonej wiedzy i doświadczeniu w 
zakresie danej technologii. Jednostka 
notyfikowana może żądać, aby wniosek 
został uzupełniony dalszymi badaniami lub 
innymi dowodami umożliwiającymi ocenę 
zgodności na podstawie wymogów 
niniejszego rozporządzenia. Jednostka 
notyfikowana przeprowadza właściwe 
badania fizyczne lub laboratoryjne w 
odniesieniu do wyrobu lub zwraca się do 
producenta o przeprowadzenie takich 
badań.

Jednostka notyfikowana rozpatruje 
wniosek z pomocą pracowników o 
potwierdzonej wiedzy i doświadczeniu w 
zakresie danej technologii. Jednostka 
notyfikowana dopilnowuje, by wniosek 
producenta zawierał odpowiedni opis 
projektu, produkcji oraz działania 
wyrobu, umożliwiający ocenę zgodności 
produktu z wymogami określonymi w
niniejszym rozporządzeniu. Jednostki 
notyfikowane zgłaszają uwagi dotyczące 
zgodności takich aspektów, jak:

- opis ogólny produktu,
- specyfikacje projektu, w tym opis 
rozwiązań przyjętych w celu spełnienia 
istotnych wymogów,
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- systematyczne procedury stosowane w 
procesie projektowania oraz techniki 
stosowane w związku z kontrolą, 
monitorowaniem i weryfikacją projektu 
wyrobu.
Jednostka notyfikowana może żądać, aby 
wniosek został uzupełniony dalszymi 
badaniami lub innymi dowodami 
umożliwiającymi ocenę zgodności na 
podstawie wymogów niniejszego 
rozporządzenia. Jednostka notyfikowana 
przeprowadza właściwe badania fizyczne 
lub laboratoryjne w odniesieniu do wyrobu 
lub zwraca się do producenta o 
przeprowadzenie takich badań.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi w zakresie oceny zgodności na podstawie badania dossier projektu powinny być 
skonkretyzowane i zmienione poprzez przejęcie istniejących już wymogów dotyczących oceny 
wniosku producenta opisanych w dobrowolnym kodeksie postępowania jednostek 
notyfikowanych.


