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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Cele wniosku 

Liczne skandale mające ostatnio miejsce wyraźnie wskazały na luki w aktualnym 
ustawodawstwie dotyczącym wyrobów medycznych, w szczególności wyznaczenia i 
funkcjonowania jednostek notyfikowanych, oceny klinicznej, nadzoru rynku i 
identyfikowalności wyrobów. Ponieważ należy udoskonalić poszczególne fazy cyklu życia 
wyrobów medycznych, począwszy od projektu aż do nadzoru po wprowadzeniu do obrotu, 
sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji i popiera cel rozporządzenia, 
jakim jest bezpośrednie i natychmiastowe stosowanie obejmujące całość tego cyklu w 
ujednolicony sposób. Takie podejście jest także zgodne z wolą Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów, która skłania się raczej ku rozporządzeniom, a nie dyrektywom, 
jako preferowanym instrumentom prawnym mającym zastosowanie w obszarze regulacji
jednolitego rynku (zob. rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lutego 2013 r.
zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem).
Przegląd obowiązującej obecnie dyrektywy ma także na celu dostosowanie tego instrumentu 
prawnego do „nowego podejścia”, za które nasza komisja parlamentarna była odpowiedzialna 
w poprzedniej kadencji Parlamentu i którego celem było zniesienie barier dla swobodnego
przepływu produktów.

Uwagi ogólne
Sprawozdawczyni uważa, że jeżeli cel, jakim jest ochrona zdrowia pacjentów i 
użytkowników, ma przyświecać naszej pracy, musimy także zapewniać swobodny przepływ 
produktów. Poprawki sprawozdawcy mają więc głównie na celu zagwarantowanie:

- że zakres stosowania niniejszego rozporządzenia obejmuje ogół produktów 
rynkowych, które mieszczą się w definicji wyrobów medycznych lub mają ich 
podstawowe cechy (podobne wyroby estetyczne lub tzw. produkty z pogranicza);

- że regeneracja wyrobów znajdujących się już na rynku nie zmniejsza ich 
bezpieczeństwa ani wydajności;

- wyraźnego podziału obowiązków ciążących na podmiotach gospodarczych, aby 
zapewnić należytą i skuteczną staranność; 

- praw pacjentów europejskich w przypadku szkody wyrządzonej przez wadliwe 
wyroby, zwiększając zobowiązania producentów;

- takich samych wymogów dotyczących wiedzy fachowej, jakości i rzetelności w 
odniesieniu do wszystkich organów certyfikacyjnych UE, biorąc pod uwagę 
podstawową rolę, jaką spełniają i będą spełniać w przypadku wprowadzania wyrobów 
do obrotu;

- szybkiej i jednoznacznej reakcji władz krajowych i producentów w przypadku 
pojawienia się problemu, wzmacniając zasady czujności;

- że będzie można uniknąć wszelkiego oszustwa, nieprawidłowości lub niewydolności 
dzięki jasno zdefiniowanym zasadom nadzoru.
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Mechanizm oceny skutecznej i dostosowanej do wyrobów podwyższonego ryzyka
Sprawozdawczyni uważa, że w przypadku innowacyjnych wyrobów medycznych 
podwyższonego ryzyka nie należy pozostawiać decyzji dotyczącej wydania pozwolenia na ich 
wprowadzenie do obrotu w wyłącznej gestii jednostki notyfikowanej. W rezultacie istotne 
jest, aby taki sam rodzaj wyrobów był poddawany takiej samej ocenie, według takich samych 
wymogów, jeśli realnie pragniemy ulepszyć model wprowadzania do obrotu. Jednak zadanie 
to okazuje się obecnie złożone, ponieważ nie istnieją wspólne metody oceny (wytyczne) w tej 
dziedzinie dla producentów i jednostek notyfikowanych. Problem ten powiększa dodatkowo 
fakt, że w wielu przypadkach niemożliwe jest prowadzenie wyczerpujących badań przed 
wprowadzeniem produktu do obrotu i trzeba częściowo opierać się na obserwacyjnych 
badaniach po wprowadzeniu produktu do obrotu. 

Sprawozdawczyni popiera więc zasadę oceny klinicznej na szczeblu europejskim dla 
wyrobów podwyższonego ryzyka, których nie obejmują wspólne wytyczne. 

Aby ustanowić skuteczny system gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów, minimalizując 
procedury administracyjne i redukując opóźnienia, sprawozdawca proponuje, aby:

- mechanizmowi określonemu w art. 44 nadać charakter systematyczny (w celu 
uniknięcia dyskryminujących wyborów) dla wyrobów sklasyfikowanych w klasie III –
najwyższego ryzyka, których nie obejmują specyfikacje techniczne ani wytyczne;

- opinia Grupy Koordynacyjnej ds. Wyrobów Medycznych (MDCG) była wiążąca: 
opinia może być pozytywna, warunkowo pozytywna (tzn. wydana na czas określony i 
pod pewnymi warunkami) lub negatywna, wstrzymująca ostateczną certyfikację przez 
jednostkę notyfikowaną oraz wprowadzenie wyrobu do obrotu.

- zezwolić na stopniowe ujednolicenie wymagań oceny klinicznej, organizując grupy 
niezależnych ekspertów klinicznych i naukowych pod zwierzchnictwem MDCG (art. 
81). Podstawowym zadaniem tych ekspertów byłoby zapewnienie kontroli zgodnie z 
art. 44, na podstawie której MDCG wydawałaby własną opinię, ale także określenie 
wytycznych i wspólnych specyfikacji technicznych przeznaczonych dla producentów i 
jednostek notyfikowanych dotyczących oceny klinicznej i badania po wprowadzeniu 
produktu do obrotu.

- stworzyć możliwości „wstępnych konsultacji naukowych” u tych samych ekspertów 
europejskich dla producentów, których wyroby można poddać mechanizmom oceny, 
poprzez informowanie ich o najnowszych zaleceniach w dziedzinie oceny klinicznej i 
umożliwienie im opracowania dopasowanego planu rozwoju.

Ten mechanizm oceny byłby udoskonalany dzięki danym pozyskanym w wyniku zachowania
należytej staranności i doświadczeniu nabytemu w związku z wprowadzeniem produktów do 
obrotu, aby umożliwić postępującą zbieżność wymagań i praktyk. Kontrola określona w art. 
44 byłaby coraz bardziej skuteczna i skupiałaby się stopniowo na wyrobach najbardziej 
innowacyjnych, nie dysponujących, ze względu na swoją specyfikę, wytycznymi do ich oceny 
klinicznej. Biorąc pod uwagę mnogość produktów i rodzajów ryzyka potencjalnie z nimi 
związanego, należy wprowadzić dynamiczny system, który zwiększy bezpieczeństwo 
obywateli, jednocześnie zachowując korzyści naszego rynku wewnętrznego.
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POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wprowadzenie 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 lub 
wyposażenia wyrobu medycznego. 
Ponieważ w niektórych przypadkach 
trudno jest dokonać rozróżnienia między 
wyrobami medycznymi a produktami 
kosmetycznymi, do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 
dotyczącego produktów kosmetycznych 
należy wprowadzić możliwość 
podejmowania decyzji dotyczącej statusu 
regulacyjnego produktu, obejmującej całą 
UE.

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

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie powinno być zgodne z przepisami art. 3 ust.1.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Niniejszym rozporządzeniem należy 
natomiast objąć niektóre produkty do 
implantacji oraz inne produkty inwazyjne, 
odnośnie do których producent deklaruje, 
że służą one do celów estetycznych lub 
innych celów niemedycznych, a które są 
jednak podobne do wyrobów medycznych 
pod względem funkcjonowania i profilu 
ryzyka. 

(11) Niniejszym rozporządzeniem należy 
natomiast objąć produkty do implantacji 
oraz inne produkty inwazyjne, odnośnie do 
których producent deklaruje, że służą one 
do celów estetycznych lub innych celów 
niemedycznych, a które są jednak podobne 
do wyrobów medycznych pod względem 
funkcjonowania i profilu ryzyka, które 
powinny być jasno określone jako
„wyroby stosowane w medycynie
estetycznej" i objęte niniejszym 
rozporządzeniem. 

Or. en

Uzasadnienie

Lista produktów w formie zaproponowanej w załączniku XV mogłaby działać w sposób 
ograniczający i nie odzwierciedlałaby produktów wprowadzonych do obrotu. Mając na 
uwadze, że celem regulacji jest objęciem zakresem niniejszego wniosku całej kategorii 
produktów do implantacji lub innych produktów inwazyjnych, wprowadzono definicję 
wyrobów stosowanych w medycynie estetycznej.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Nie ma naukowej pewności co do 
zagrożeń i korzyści ze strony 
nanomateriałów stosowanych w wyrobach 
medycznych. W celu zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia, 
swobodnego przepływu towarów i 
pewności prawa dla przedsiębiorców 
konieczne jest opracowanie spójnej 
definicji nanomateriałów w oparciu o 
zalecenie Komisji 2011/696/UE z dnia 18 
października 2011 r. dotyczące definicji 
nanomateriału, przy zachowaniu 
elastyczności niezbędnej do dostosowania 
tej definicji do postępu naukowego i 
technicznego oraz wynikających z tego 

(13) Nie ma naukowej pewności co do 
zagrożeń i korzyści ze strony 
nanomateriałów stosowanych w wyrobach 
medycznych. W celu zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia, 
swobodnego przepływu towarów i 
pewności prawa dla przedsiębiorców 
konieczne jest opracowanie spójnej 
definicji nanomateriałów w oparciu o 
zalecenie Komisji 2011/696/UE z dnia 18 
października 2011 r. dotyczące definicji 
nanomateriału, przy zachowaniu 
elastyczności niezbędnej do dostosowania 
tej definicji do postępu naukowego i 
technicznego oraz wynikających z tego 
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zmian regulacji na poziomie unijnym i 
międzynarodowym. Podczas projektowania 
i produkcji wyrobów medycznych 
producenci powinni zachować szczególną 
ostrożność przy stosowaniu nanocząstek, 
które mogą się przedostać do organizmu 
ludzkiego, a wyroby te powinny podlegać 
jak najbardziej rygorystycznej procedurze 
oceny zgodności.

zmian regulacji na poziomie unijnym i
międzynarodowym. Podczas projektowania 
i produkcji wyrobów medycznych 
producenci powinni zachować szczególną 
ostrożność przy stosowaniu nanocząstek, 
które celowo mają się przedostać do 
organizmu ludzkiego, a wyroby te powinny 
podlegać jak najbardziej rygorystycznej 
procedurze oceny zgodności.

Or. en

Uzasadnienie

Ryzyko związane z użyciem nanomateriałów jest brane pod uwagę przy procedurze oceny 
ryzyka. Jednak możliwe jest, że zbyt wiele produktów niestwarzających zagrożenia dla 
zdrowia może być objętych tym przepisem. Zmiana klasyfikacji powinna zatem następować 
jedynie w przypadku, kiedy użycie nanomateriałów jest celowe i jest częścią przewidzianego 
zastosowania produktu.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Przewidziana w niniejszym 
rozporządzeniu procedura identyfikacji 
wspólnych specyfikacji technicznych 
(CTS) nie powinna naruszać spójności 
europejskiego systemu normalizacji, 
określonego w rozporządzeniu (UE) nr 
1025/2012 w sprawie normalizacji 
europejskiej. Dlatego też w niniejszym
rozporządzeniu należy również określić 
warunki pozwalające uznać, że 
specyfikacja techniczna nie jest sprzeczna 
z innymi normami europejskimi. Ponadto
w celu zapewnienia zgodności tego 
procesu z prawem przed identyfikacją 
wspólnych specyfikacji technicznych
Grupa Koordynacyjna ds. Wyrobów 
Medycznych powołana na mocy
niniejszego rozporządzenia powinna stać 
się forum konsultacji dla europejskich i 
krajowych zainteresowanych podmiotów, 
europejskich organizacji 
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normalizacyjnych i państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tych działań jest zapewnienie zgodności z ostatnio przyjętym rozporządzeniem w 
sprawie normalizacji europejskiej, a w szczególności zagwarantowanie najlepszego 
wykorzystania całego szeregu właściwych specyfikacji technicznych.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) W celu dopilnowania, że ryzyko 
poniesienia szkody oraz ryzyko 
niewypłacalności producenta nie są 
przeniesione na pacjentów, którym wyroby 
medyczne wyrządziły szkody oraz że 
płatnicy ponoszą odpowiedzialność za 
uiszczenie opłat za leczenie, zobowiązuje 
się producentów do wykupienia 
ubezpieczenia od odpowiedzialności za 
szkody opiewającego na minimalną
odpowiednią wysokość.

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy dyrektywy 85/374/EWG w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe nie 
istnieje jeszcze obowiązek wykupienia ubezpieczenia pokrywającego zdarzenia szkodowe. 
Prowadzi to do przeniesienia w sposób niesprawiedliwy ryzyka szkód oraz ryzyka
niewypłacalności producenta na pacjentów, którzy doznali szkody w wyniku stosowania
wadliwych wyrobów medycznych, oraz na płatników, którzy mają obowiązek uiszczenia opłat 
za leczenie. Zgodnie z przepisami obowiązującymi obecnie w obszarze produktów leczniczych
producenci wyrobów medycznych powinni zostać też zobowiązani do wykupienia 
ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody na sumy zapewniające pokrycie w 
odpowiedniej wysokości.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(31) Z ustaleń Komitetu Naukowego ds. 
Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych 
Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) 
powołanego decyzją Komisji 
2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w 
sprawie utworzenia struktury doradczej 
komitetów naukowych i ekspertów w 
dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, 
zdrowia publicznego i środowiska oraz 
uchylającą decyzję 2004/210/WE, 
zawartych w opinii naukowej z dnia 15 
kwietnia 2010 r. na temat bezpieczeństwa 
poddanych regeneracji wyrobów 
medycznych jednorazowego użytku, oraz z 
ustaleń Komisji opublikowanych w 
sprawozdaniu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w 
sprawie regeneracji wyrobów medycznych 
w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 12a 
dyrektywy 93/42/EWG wynika, że 
potrzebne jest uregulowanie kwestii 
regeneracji wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku, aby zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, umożliwiając 
jednocześnie dalszy rozwój tych praktyk na 
jasno określonych warunkach. Regeneracja 
wyrobu medycznego jednorazowego 
użytku powoduje zmianę jego 
przewidzianego zastosowania, dlatego 
podmiot przeprowadzający taką 
regenerację powinien zostać uznany za 
producenta wyrobu poddanego regeneracji. 
Dla większej jasności regeneracji powinno 
się poddawać jedynie „wyroby 
przewidziane do jednorazowego użytku", 
a nie „wyroby jednorazowego użytku". 
Dlatego też w niniejszym rozporządzeniu 
terminy „wyrób wielokrotnego użytku", 
„wyrób przewidziany do jednorazowego 
użytku" oraz „wyrób jednorazowego 
użytku" w odniesieniu do regeneracji 
powinny zostać zdefiniowane i powinny 
być rozróżniane.
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Or. en

Uzasadnienie

Producenci nie powinni mieć możliwości określania swoich produktów jako „wyroby
jednorazowego użytku" bez wykazania obiektywnych powodów na to, że wyrób medyczny nie 
może zostać użyty wielokrotnie. Jeżeli nie dojdzie do wykazania takich powodów, wyrób 
uznawany jest za „wyrób przewidziany do jednorazowego użytku" i może zostać 
zregenerowany zgodnie z przepisami art. 15.

Poprawka 7
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 
urządzeniami do prześwietlania osób 
stosowanymi podczas kontroli 
bezpieczeństwa.

(32) Pacjenci, którzy mają mieć 
wszczepiony wyrób, powinni otrzymywać
przed zabiegiem 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 
urządzeniami do prześwietlania osób 
stosowanymi podczas kontroli 
bezpieczeństwa. 

Or. en

Uzasadnienie

Pacjenci powinni uzyskać informacje, zanim wyrób zostanie wszczepiony, tak by mogli 
podejmować decyzje w oparciu o lepszą znajomość stanu rzeczy i bardziej świadomie. 

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) W odniesieniu do wyrobów 
medycznych wysokiego ryzyka władze 
powinny być informowane na wczesnym 
etapie o wyrobach podlegających ocenie 

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

wyrobach podlegających ocenie zgodności. 
Jeżeli nie istnieją wspólne specyfikacje 
techniczne lub wskazówki do 
przeprowadzania oceny klinicznej, należy
im także przyznać prawo do oceny danych 
klinicznych i przeprowadzenia naukowej 
oceny, w szczególności dotyczącej nowych 
wyrobów, a także wyrobów, do produkcji 
których została zastosowana nowa 
technologia, wyrobów należących do 
kategorii wyrobów o wyższym wskaźniku 
występowania ciężkich incydentów lub 
wyrobów, w odniesieniu do których 
stwierdzono znaczne rozbieżności w 
ocenach zgodności dokonanych przez 
różne jednostki notyfikowane, mimo 
zasadniczego podobieństwa tych wyrobów. 
Proces przewidziany w niniejszym 
rozporządzeniu nie uniemożliwia 
producentowi dobrowolnego 
poinformowania właściwego organu o 
intencji złożenia wniosku o ocenę 
zgodności wyrobu medycznego wysokiego 
ryzyka przed złożeniem wniosku do 
jednostki notyfikowanej.

Or. en

Uzasadnienie

 Należy przewidzieć przeprowadzanie europejskiej oceny i usystematyzować ją w odniesieniu 
do wrażliwych i innowacyjnych wyrobów medycznych. Wyniki tej oceny powinny być wiążące, 
aby zagwarantować, że nie przyjmie ona formy zwykłych konsultacji. Oznacza to, że wyroby, 
które otrzymały negatywną ocenę, nie byłyby certyfikowane ani wprowadzane do obrotu.

Po zdobyciu doświadczeni, Komisja ze wsparciem paneli ekspertów powinna ustalić 
wskazówki i wspólne specyfikacje techniczne, których adresatem byliby producenci i jednostki 
notyfikowane w sprawie oceny klinicznej i klinicznych działań następczych po wprowadzeniu 
do obrotu; działania te doprowadziłyby do stopniowej redukcji mechanizmu europejskiej 
oceny i stosowania go jedynie wobec wyrobów pierwszych w danej kategorii i wyrobów 
innowacyjnych.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Producent wyrobów o wysokim 
ryzyku, który zainteresowany jest oceną 
naukową, powinien uzyskać porady 
dotyczące odpowiedniej oceny zgodności 
jego urządzeń, w szczególności pod 
względem danych klinicznych 
wymaganych do przeprowadzenia oceny 
klinicznej. Porad naukowych mogłaby 
udzielać Naukowa Rada Doradcza lub 
laboratorium referencyjne UE. Porady te 
mogłyby być również publikowane w 
ogólnodostępnej bazie danych.

Or. en

Uzasadnienie

Porady te powinny znacząco pomóc producentom w przeprowadzaniu oceny klinicznej 
zgodnie z najwyższym standardem i najnowszymi zaleceniami grupy ekspertów europejskich.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54a) Producenci powinni składać 
sprawozdania okresowe na temat 
wyrobów medycznych klasy III 
zawierające dane na temat stosunku 
korzyści do ryzyka i narażenia 
społeczeństwa, w celu dokonania oceny, 
czy konieczne jest podjęcie jakichkolwiek 
działań związanych z danym wyrobem.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach systemu obserwacji ważne jest wprowadzenie wobec producentów obowiązku 
składania sprawozdań okresowych raportów na temat wyrobów medycznych klasy III 
zawierających dane dotyczące bezpieczeństwa i ilości sprzedanych sztuk. 
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Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 56 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) W niniejszym rozporządzeniu należy 
uwzględnić zasady dotyczące nadzoru 
rynku, aby wzmocnić prawa i obowiązki 
właściwych organów krajowych, zapewnić 
skuteczną koordynację ich działań w 
zakresie nadzoru rynku oraz jasno określić 
stosowne procedury. 

(56) W niniejszym rozporządzeniu należy 
uwzględnić zasady dotyczące nadzoru 
rynku, aby wzmocnić prawa i obowiązki 
właściwych organów krajowych, zapewnić 
skuteczną koordynację ich działań w 
zakresie nadzoru rynku oraz jasno określić 
stosowne procedury. Komisja powinna 
jasno określić sposób, w jaki należy
przeprowadzać inspekcje, tak aby 
zapewnić ich pełną i zharmonizowaną
realizację w całej UE.

Or. en

Uzasadnienie

Ujednolicenie działań kontrolnych właściwych organów jest konieczne, aby nowy system 
przewodni był skuteczny. W rozporządzeniu wyszczególnia się sposoby przeprowadzania 
inspekcji, dodatkowe kontrole unijne, mechanizmy współpracy i wyznaczanie inspektorów w 
oparciu o wytyczne Komisji.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Komisję i państwa członkowskie w 
harmonijnym wdrażaniu niniejszego 
rozporządzenia. Wspomniany komitet
ekspertów powinien mieć wsparcie 
Naukowej Rady Doradczej składającej się 
z paneli ekspertów z konkretnych dziedzin 
medycyny, tak aby dokonywać oceny 
wyrobów wysokiego ryzyka i formułować 
wytyczne oraz przekazywać wspólne
specyfikacje techniczne do celów oceny 
klinicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Przewidziana w art. 44 ocena naukowa MDCG dotycząca oceny klinicznej powinna opierać 
się na opinii komitetu ekspertów. Eksperci ci przyczynią się do formułowania wytycznych i 
wspólnych specyfikacji technicznych skierowanych do producentów i jednostek 
akredytowanych do oceny klinicznej i klinicznych działań następczych po wprowadzeniu do 
obrotu w celu ujednolicenia praktyk.

Poprawka 13
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 
zakresu treści deklaracji zgodności UE i 
certyfikatów wydawanych przez jednostki 
notyfikowane; minimalnych wymogów, 

(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 
zakresu treści deklaracji zgodności UE i 
certyfikatów wydawanych przez jednostki 
notyfikowane; wymogów, jakie powinny 
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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.

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 stosowanych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

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 stosowanych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

W celu ustalenia równych wymogów dla jednostek notyfikowanych we wszystkich państwach 
członkowskich oraz zapewnienia sprawiedliwych i jednakowych warunków, należy skreślić 
termin „minimalne".

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 –akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
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przepisy obowiązujące w stosunku do 
wyrobów medycznych i wyposażenia 
wyrobów medycznych, wprowadzonych do 
obrotu lub do używania w Unii, 
stosowanych u ludzi.

przepisy obowiązujące w stosunku do 
wyrobów medycznych, wyposażenia 
wyrobów medycznych i wyrobów 
stosowanych w medycynie estetycznej,
wprowadzonych do obrotu lub do 
używania w Unii, stosowanych u ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

Wyroby stosowane w medycynie estetycznej powinny zostać wyraźnie objęte zakresem
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – akapit trzeci

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;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Lista produktów w formie zaproponowanej w załączniku XV mogłaby działać w sposób 
ograniczający i nie odzwierciedlałaby produktów wprowadzonych do obrotu. Mając na 
uwadze, że celem regulacji jest objęciem zakresem niniejszego wniosku całej kategorii 
produktów do implantacji lub innych produktów inwazyjnych, wprowadzono definicję 
wyrobów stosowanych w medycynie estetycznej.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „wyrób aktywny” oznacza wyrób, 4) „wyrób aktywny” oznacza wyrób, 
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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.

którego funkcjonowanie zależy od źródła 
energii elektrycznej lub źródła energii 
innego niż energia generowana 
bezpośrednio przez ciało człowieka lub
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.

Za aktywne wyroby medyczne nie uważa 
się wyrobów przeznaczonych do 
przenoszenia, bez znaczących zmian, 
energii, substancji lub innych elementów 
między aktywnym wyrobem a pacjentem.

Samodzielne oprogramowanie uważa się 
za wyrób aktywny;

Samodzielne oprogramowanie uważa się 
za wyrób aktywny;

Or. en

Uzasadnienie

Energia generowana przez ciało człowieka nie może być postrzegana na tym samym poziomie 
co elektryczność. Przepis ten doprowadziłby do zmiany klasyfikacji wyrobów takich, jak 
strzykawki, lancety czy skalpele na wyższą klasę wyrobów aktywnych.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) „wyrób stosowany w medycynie
estetycznej" oznacza produkt podobny w 
swej naturze do wyrobów medycznych, 
który przeznaczony jest przez producenta 
do użycia w organizmach ludzkich z 
powodów estetycznych i który prowadzi do 
zmiany wyglądu zewnętrznego jego 
użytkownika przez wprowadzenie go do 
ciała człowieka, przez przyłożenie go do 
oka lub przez stworzenie zmian w 
tkankach;

Or. en

Uzasadnienie

Lista produktów w formie zaproponowanej w załączniku XV mogłaby działać w sposób 
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ograniczający i nie odzwierciedlałaby produktów wprowadzonych do obrotu. Mając na 
uwadze, że celem regulacji jest objęciem zakresem niniejszego wniosku całej kategorii 
produktów do implantacji lub innych produktów inwazyjnych, wprowadzono definicję 
wyrobów stosowanych w medycynie estetycznej. Jednak na późniejszym etapie należy 
stworzyć listę wykluczającą niektóre produkty, które nie powinny zostać objęte niniejszym
rozporządzeniem, takie jak kolczyki.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – 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 oraz w 
odniesieniu do którego przeprowadzono 
testy i wykazano, że nie nadaje się on do
użycia więcej niż jeden raz. 

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 muszą przekazać szczegółowe informacje uzasadniające, dlaczego wyrób 
medyczny nie może być stosowany wielokrotnie lub dlaczego jego ponowne użycie mogłoby 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów/użytkowników. Jeżeli na obiektywnych 
podstawach wykazano niemożność ponownego użycia, wyrób medyczny nie może być 
poddawany regeneracji. Ten przepis szczegółowy powinien sprawić, że wyroby medyczne nie 
będą etykietowane jako wyroby „jednorazowego użytku” częściej niż to konieczne i będzie 
możliwy lepszy nadzór nad regeneracją.

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „wyrób przeznaczony do 
jednorazowego użytku” oznacza wyrób, 
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który przeznaczono do użycia na jednym 
pacjencie w trakcie jednego zabiegu i w 
odniesieniu do którego nie dowiedziono 
niemożności jego ponownego 
wykorzystania;

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie definicji „wyrobu jednorazowego użytku” w przypadku, gdy nie wykazano 
niemożności jego ponownego użycia, możliwość regeneracji pozostaje w gestii jednostki 
regenerującej, jeżeli udowodniono, że taka regeneracja jest bezpieczna i zgodna z treścią art. 
15. Informacje umieszczone na etykiecie oraz w instrukcji użycia (jak określono to w sekcji 
19.2 i 19.3 załącznika I) powinny zostać odpowiednio zmienione, tak by odzwierciedlały 
rozróżnienie pomiędzy wyrobem „jednorazowego użytku” a wyrobem „przeznaczonym do 
jednorazowego użytku”.

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b) „wyrób wielokrotnego użytku”
oznacza wyrób, którego można ponownie 
użyć i któremu muszą towarzyszyć 
informacje o odpowiednich procesach 
pozwalających na jego wielokrotne użycie, 
takich jak czyszczenie, dezynfekcja, 
przechowywanie i, w stosownych
przypadkach, metoda sterylizacji wyrobu, 
przeznaczonego do ponownej sterylizacji 
oraz wszelkie ograniczenia dotyczące 
liczby kolejnych użyć;

Or. en

Uzasadnienie

Dla uzyskania większej jasności, wyroby, w odniesieniu do których wykazano, że można 
używać ich wielokrotnie, powinny zostać zdefiniowane jako „wyroby wielokrotnego użytku”, 
w przeciwieństwie do wyrobów „przewidzianych do jednorazowego użytku”. 
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Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89 celem zmiany wykazu w 
załączniku XV, o którym mowa w ust. 1 
pkt 1 akapit ostatni, w kontekście postępu 
technicznego oraz przy uwzględnieniu 
podobieństwa między wyrobem 
medycznym a produktem niemającym
przeznaczenia medycznego w odniesieniu 
do ich cech oraz związanego z nimi 
ryzyka.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana lista produktów w załączniku XV jest zbyt ograniczona; niniejsze 
rozporządzenie powinno obejmować całą kategorię wyrobów do implantacji i innych 
inwazyjnych produktów. W związku z tym wprowadzono definicję.

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Gdy brak jest norm zharmonizowanych 
lub gdy odpowiednie normy 
zharmonizowane są niewystarczające, 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wspólnych specyfikacji technicznych w 
odniesieniu do ogólnych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i działania 
określonych w załączniku I, dokumentacji 
technicznej określonej w załączniku II lub 
do oceny klinicznej i klinicznych działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu, 
określonych w załączniku XIII. Wspólne 
specyfikacje techniczne są przyjmowane 
na mocy aktów wykonawczych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3.

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 oceny klinicznej i 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu, określonych w 
załączniku XIII. Wspólne specyfikacje 
techniczne są przyjmowane na mocy aktów 
wykonawczych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 88 ust. 
3.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tych działań jest zapewnienie zgodności z ostatnio przyjętym rozporządzeniem w 
sprawie normalizacji europejskiej, a w szczególności zagwarantowanie najlepszego 
wykorzystania całego szeregu istotnych specyfikacji technicznych. Patrz również poprawka 
wprowadzająca związany z tym akapit pierwszy a (nowy).

Poprawka 24
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 art. 1 
niniejszego rozporządzenia, Komisja nie 
narusza spójności systemu normalizacji 
europejskiej. Wspólne specyfikacje 
techniczne są spójne, jeśli nie stoją w 
sprzeczności z normami europejskimi, 
czyli obejmują obszary, gdzie nie istnieją 
zharmonizowane normy, nie przewiduje 
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się w najbliższym czasie przyjęcia nowych 
norm europejskich, gdzie istniejące normy
nie zostały przyjęte przez rynek lub gdzie 
normy te się zdezaktualizowały lub 
okazały się niewystarczające zgodnie z 
danymi z nadzoru, i gdzie w najbliższym 
czasie nie przewiduje się przekształcenia
specyfikacji technicznych w europejski 
dokument normalizacyjny.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tych działań jest zapewnienie zgodności z ostatnio przyjętym rozporządzeniem w 
sprawie normalizacji europejskiej, a w szczególności zagwarantowanie najlepszego 
wykorzystania całego szeregu istotnych specyfikacji technicznych.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Komisja przyjmuje wspólne 
specyfikacje techniczne, o których mowa 
w art. 1 niniejszego rozporządzenia, po 
konsultacjach z Grupą Koordynacyjną ds. 
Wyrobów Medycznych, w skład której 
wchodzi również przedstawiciel 
europejskich organizacji 
normalizacyjnych.

Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 –ustęp 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Producenci dopilnowują, aby wyrobowi 
towarzyszyły informacje obowiązkowo 
podawane zgodnie z załącznikiem I sekcja 
19 sporządzone w języku urzędowym UE, 

7. Producenci dopilnowują, aby wyrobowi 
towarzyszyły instrukcje i informacje 
dotyczące bezpieczeństwa obowiązkowo 
podawane zgodnie z załącznikiem I sekcja 
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który jest łatwo zrozumiały dla 
przewidzianych użytkowników lub 
pacjentów. Prawo państwa 
członkowskiego, w którym udostępnia się 
wyrób użytkownikowi lub pacjentowi, 
może określać język lub języki, w którym 
lub w których sporządza się informacje 
obowiązkowo podawane przez producenta.

19 sporządzone w języku, który jest łatwo 
zrozumiały dla przewidzianych 
użytkowników lub pacjentów, zgodnie z 
ustaleniami zainteresowanego państwa
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Pacjenci i użytkownicy muszą uzyskiwać informacje w swoim własnym języku.

Poprawka 27
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 ma powód, 
by uznać, że urządzenie doprowadziło do 
szkód, upewnia się on, że użytkownik, 
który mógł doznać szkody, jego następca 
prawny, jego ubezpieczyciel zdrowotny lub 
osoby trzecie, na które negatywnie 
wpłynęła szkoda doznana przez 
użytkownika, mogli zwrócić się do 
producenta o informacje, o których mowa 
w akapicie pierwszym.
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Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wystąpienia szkód wzmocnione prawo do informacji eliminuje ryzyko braku 
adekwatnych informacji.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Producenci są objęci odpowiednim 
ubezpieczeniem od odpowiedzialności za 
szkody pokrywającym wszelkie szkody, 
które mogą być spowodowane używaniem 
produkowanych przez nich wyrobów 
medycznych przez pacjentów lub 
użytkowników. Wspomniane 
ubezpieczenie obejmie szkody co najmniej 
w poniższych przypadkach:

a) śmierć lub uszkodzenie ciała pacjenta 
lub użytkownika; lub
b) śmierć lub uszkodzenie ciała więcej niż 
jednego pacjenta lub użytkownika z 
powodu stosowania tego samego wyrobu 
medycznego. 

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy dyrektywy 85/374/EWG w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe nie 
istnieje jeszcze obowiązek wykupienia ubezpieczenia pokrywającego zdarzenia szkodowe. 
Prowadzi to do przeniesienia w sposób niesprawiedliwy ryzyka szkód oraz ryzyka 
niewypłacalności producenta na pacjentów, którzy doznali szkody w wyniku stosowania 
wadliwych wyrobów medycznych, oraz na płatników, którzy mają obowiązek uiszczenia opłat 
za leczenie. Zgodnie z przepisami obowiązującymi obecnie w obszarze produktów leczniczych 
producenci wyrobów medycznych powinni zostać też zobowiązani do wykupienia 
ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody na sumy zapewniające minimalne odpowiednie 
pokrycie.
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Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) że producent wyznaczył uprawnionego 
przedstawiciela zgodnie z art. 9;

b) że producent został wskazany i
wyznaczył uprawnionego przedstawiciela 
zgodnie z art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby upewnić się, że importer wskazał producenta.

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) producent wykupił ubezpieczenie od 
odpowiedzialności za szkody w 
odpowiednim zakresie zgodnie z art. 8 ust. 
10, chyba że importer sam może zapewnić 
wystarczającą ochronę ubezpieczeniową
odpowiadającą tym samym wymogom. 

Or. en

Uzasadnienie

Importerzy powinni upewnić się, że producenci wypełniają swoje zobowiązania dotyczące 
ubezpieczenia. 

Poprawka 31
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, 

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wyrób 
wprowadzony przez nich do obrotu jest 
niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
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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 
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. 45, podając szczegółowe 
informacje dotyczące w szczególności 
braku zgodności oraz podjętych działań 
naprawczych.

powiadamiają niezwłocznie producenta i, 
w stosownych przypadkach, jego 
upoważnionego przedstawiciela oraz, w 
razie potrzeby, dopilnowują, by podjęte 
zostały niezbędne działania naprawcze w 
celu zapewnienia zgodności tego wyrobu, 
wycofania go z obrotu lub z używania oraz 
przeprowadząją takie 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. 45, 
podając szczegółowe informacje dotyczące 
w szczególności braku zgodności oraz 
przeprowadzonych działań naprawczych. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć rozmycia informacji i odpowiedzialności, producent lub, w stosownych 
przypadkach, jego upoważniony przedstawiciel będzie jedyną stroną odpowiedzialną za 
podjęcie działań naprawczych wobec produktu. Importerzy nie powinni samodzielnie 
podejmować żadnych działań naprawczych, lecz jedynie wdrażać działania zgodnie z decyzją 
producenta.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyroby jednorazowego użytku i ich 
regeneracja

Wyroby przeznaczone do jednorazowego 
użytku i ich regeneracja

Or. en

Uzasadnienie

Tylko urządzenia, dla których nie wykazano niemożliwości regeneracji, powinny być 
regenerowane zgodnie z zapisem tego artykułu.
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Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje wyrób jednorazowego użytku 
regeneracji celem uzdatnienia go do 
dalszego używania na terytorium Unii, jest 
uważana za producenta wyrobu poddanego 
regeneracji i przyjmuje obowiązki 
spoczywające na producencie określone w 
niniejszym rozporządzeniu.

1. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje wyrób przeznaczony do
jednorazowego użytku regeneracji celem 
uzdatnienia go do dalszego używania na 
terytorium Unii, jest uważana za 
producenta wyrobu poddanego regeneracji 
i przyjmuje obowiązki spoczywające na 
producencie określone w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Regeneracji mogą podlegać jedynie 
wyroby jednorazowego użytku 
wprowadzone do obrotu w Unii zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem lub, przed 
[date of application of this Regulation], 
zgodnie z dyrektywą 90/385/EWG lub 
dyrektywą 93/42/EWG.

2. Regeneracji mogą podlegać jedynie 
wyroby przeznaczone do jednorazowego 
użytku wprowadzone do obrotu w Unii 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub, 
przed [date of application of this 
Regulation], zgodnie z dyrektywą 
90/385/EWG lub dyrektywą 93/42/EWG.

Or. en

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku wyrobów jednorazowego 
użytku do użytku krytycznego można 
przeprowadzać jedynie regenerację 
uznawaną za bezpieczną zgodnie z 

3. W przypadku wyrobów przeznaczonych 
do jednorazowego użytku do użytku 
krytycznego można przeprowadzać jedynie 
regenerację uznawaną za bezpieczną 
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najnowszymi dowodami naukowymi. zgodnie z najnowszymi dowodami 
naukowymi. 

Or. en

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, ustanawia i regularnie 
aktualizuje listę kategorii lub grup 
wyrobów jednorazowego użytku do użytku 
krytycznego, które mogą podlegać 
regeneracji zgodnie z ust. 3. Takie akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 88 ust. 3. 

4. Komisja, w drodze aktów 
delegowanych, ustanawia i regularnie 
aktualizuje listę kategorii lub grup 
wyrobów przeznaczonych do 
jednorazowego użytku do użytku 
krytycznego, które mogą podlegać 
regeneracji zgodnie z ust. 3. Takie akty
delegowane przyjmuje się zgodnie z art.
89. 

Or. en

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres 
producenta pierwotnego wyrobu 
jednorazowego użytku nie widnieją na 
etykiecie, ale wymienia się je w instrukcji 
używania wyrobu poddanego regeneracji. 

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres 
producenta pierwotnego wyrobu 
przeznaczonego do jednorazowego użytku 
nie widnieją na etykiecie, ale wymienia się 
je w instrukcji używania wyrobu 
poddanego regeneracji. 

Or. en

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) regeneracji wyrobów jednorazowego 
użytku i przekazywania wyrobów 
jednorazowego użytku do innego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego 
celem ich regeneracji; 

a) regeneracji wyrobów przeznaczonych 
do jednorazowego użytku i przekazywania 
wyrobów przeznaczonych do
jednorazowego użytku do innego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego 
celem ich regeneracji; 

Or. en

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udostępniania wyrobów jednorazowego 
użytku poddanych regeneracji.

b) udostępniania wyrobów przeznaczonych 
do jednorazowego użytku poddanych 
regeneracji.

Or. en

Poprawka 40
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 wyrobu do implantacji
dostarcza wraz z wyrobem informacje 
zawarte w paszporcie implantu lub w 
karcie implantu, którą z góry udostępnia 
się pracownikowi służby zdrowia lub, w 
stosownych przypadkach, temu 
pacjentowi, któremu wyrób ma zostać 
wszczepiony.

Or. en

Uzasadnienie

Pacjenci powinni uzyskać informacje, zanim wyrób zostanie wszczepiony, tak by mogli 
podejmować decyzje w oparciu o znajomość stanu rzeczy i bardziej świadomie. Należy 
dostarczyć kartę implantu do wyrobów do implantacji o wysokim ryzyku i długoterminowym 
użyciu, a nie dla wszystkich implantów. Na przykład nie należy obejmować tym wymogiem 
szwów, klamer, śrub i implantów dentystycznych, ponieważ zbyt wiele takich wyrobów używa 
się na co dzień i nie uznaje się ich za wyroby wysokiego ryzyka. Możliwe jest rozszerzenie
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europejskiego paszportu, w którym rejestrowano by wszelkie informacje wymagane dla 
implantów wszczepianych konkretnym pacjentom, przez co uniknięto by sytuacji, w której 
jeden pacjent posiadałby kilka kart. Rozwiązanie to byłoby lepsze od kart implantów.

Poprawka 41
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

Uzasadnienie

Użycie terminu „znacząca” może prowadzić do różnych interpretacji faktów, a ponieważ jest 
niejednoznaczne, również do niespójnej implementacji wymogów. W każdym przypadku 
zmiany wprowadzane w odniesieniu do działania i bezpieczeństwa stosowania wyrobu 
powinny prowadzić do sklasyfikowania artykułu jako nowy wyrób medyczny.

Poprawka 42
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 

2. Artykuł, który jest przeznaczony 
specjalnie do zastąpienia części lub 
elementu wyrobu i który zmienia działanie 
wyrobu lub właściwości związane z jego 



PA\933795PL.doc 31/59 PE507.987v01-00

PL

związane z jego bezpieczeństwem, uznaje 
się za wyrób.

bezpieczeństwem, uznaje się za wyrób, a 
zatem powinien on spełniać wymogi 
określone w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Użycie terminu „znacząca” może prowadzić do różnych interpretacji faktów, a ponieważ jest 
niewyraźne, również do niespójnej implementacji wymogów. W każdym przypadku zmiany 
wprowadzane w odniesieniu do działania i bezpieczeństwa stosowania wyrobu powinny 
prowadzić do sklasyfikowania artykułu jako nowy wyrób medyczny.

Poprawka 43
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 
wchodzi w skład dokumentacji 
obowiązkowo przedkładanej jednostce 
notyfikowanej zajmującej się oceną 
zgodności zgodnie z art. 42 i podlega 
zatwierdzeniu przez tę jednostkę. 

1. Producent sporządza podsumowanie 
dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności 
klinicznej w przypadku wyrobów 
sklasyfikowanych jako klasa III i wyrobów 
do implantacji, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub wyroby 
wykorzystywane w badaniach, producent 
sporządzi podsumowanie bezpieczeństwa i 
działań klinicznych i aktualizuje je, 
wykorzystując wnioski ze sprawozdania
dotyczącego klinicznych działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu, 
o którym mowa w załączniku XIII część B 
pkt 3. Podsumowanie to będzie napisane 
tak, aby jego cel był jasny oraz w języku 
kraju, w którym wyrób medyczny jest 
dostępny w obrocie. 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



PE507.987v01-00 32/59 PA\933795PL.doc

PL

Uzasadnienie

Kliniczne działania następcze po wprowadzeniu do obrotu prowadzone przez producenta 
powinny być jasne dla pracowników służby zdrowia i dla pacjentów, tak aby można było je 
poddawać dokładnej analizie. Wyniki wspomnianych działań następczych mogłyby być 
uwzględniane w publicznie dostępnych podsumowaniach zawierających informacje o 
bezpieczeństwie i działaniu wyrobu. 

Dokument ten powinien być ogólnie dostępny i napisany w języku zrozumiałym dla 
użytkowników/pacjentów oraz pracowników służby zdrowia. 

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W celu ustalenia równych wymogów dla jednostek notyfikowanych we wszystkich państwach 
członkowskich, a także w celu zapewnienia sprawiedliwych i jednakowych warunków, należy 
skreślić termin „minimalne".

Poprawka 45
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 

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

uwzględnieniem wymogów koniecznych 
do oceny określonych wyrobów, bądź 
kategorii lub grup wyrobów.

Or. en

Uzasadnienie

W celu ustalenia równych wymogów dla jednostek notyfikowanych we wszystkich państwach 
członkowskich, a także w celu zapewnienia sprawiedliwych i jednakowych warunków, należy 
skreślić termin „minimalne.

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – 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 konieczności notyfikacja powinna wyszczególniać, jakie klasy wyrobów medycznych 
może oceniać dana jednostka notyfikowana. Niektóre wyroby medyczne wysokiego ryzyka 
powinny być oceniane jedynie przez te jednostki notyfikowane, które spełniają konkretne 
wymogi określone przez KE w akcie wykonawczym.

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – 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 

Komisja może, w drodze aktów 
wykonawczych, ustalić wykaz kodów i 
odpowiadających im klas ryzyka i typów 
wyrobów w celu określenia zakresu 
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jednostki notyfikowanej podawanego przez 
państwa członkowskie w ich notyfikacjach. 
Takie akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 88 ust. 2.

wyznaczenia jednostki notyfikowanej 
podawanego przez państwa członkowskie 
w ich notyfikacjach. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
88 ust. 2.

Or. en

Poprawka 48
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. Decyzja ta 
jest publikowana w europejskiej bazie 
danych.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja ta powinna być powszechnie dostępna, tak by ułatwiać ujednolicanie praktyk w całej 
Europie.

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit pierwszy

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. 

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. Decyzja ta 
powinna być podjęta w szczególności w 
celu rozwiązania problemu rozbieżnych 
decyzji państw członkowskich.

Or. en
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Uzasadnienie

Obecna wersja art. 41 nie zawiera opisu jasnej procedury w przypadkach różnej oceny 
wyrobów medycznych przez różne właściwe organy. W takim przypadku Komisja ostatecznie 
zdecyduje o zastosowaniu konkretnej zasady odnoszącej się do danego urządzenia, tak aby
zapewnić jednolitą implementację w całej Europie.

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Producenci wyrobów sklasyfikowanych 
jako klasa III, innych niż wyroby 
wykonane na zamówienie lub badane 
wyroby, podlegają ocenie zgodności 
polegającej na badaniu typu, jak określono 
w załączniku IX, połączoną z oceną 
zgodności polegającą na weryfikacji 
zgodności produktu, jak określono w 
załączniku X. 

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wyrobów klasy III ocena zgodności opierająca się na pełnym zapewnieniu 
jakości i ocenie projektu może nie być wystarczająca. Wprowadzenie badania typu UE jako 
procedury obowiązkowej wzmacnia podejście polegające na testowaniu wyrobów medycznych 
jak produktów („bezpośredni kontakt z produktem”).

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 10 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- minimalna częstotliwość 
niezapowiedzianych inspekcji w fabryce i 
kontroli wyrywkowych obowiązkowo 
przeprowadzanych przez jednostki 

skreślone
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notyfikowane zgodnie z załącznikiem VIII 
sekcja 4.4, uwzględniając kategorię ryzyka 
i rodzaj wyrobu;

Or. en

Uzasadnienie

Ilość niezapowiedzianych inspekcji musi zostać jasno określona w sekcji 4.4 załącznika VIII, 
tak aby wzmocnić niezbędne kontrole i zapewnić niezapowiedziane inspekcje o tej samej 
częstotliwości i na tym samym poziomie we wszystkich państwach członkowskich. 
Niezapowiedziane inspekcje powinny zatem być przeprowadzane przynajmniej raz w cyklu 
certyfikacyjnym dla każdego producenta i dla każdej grupy wyrobów generycznych. 
Instrument ten jest niezwykle ważny, dlatego też wymiar i procedury niezapowiedzianych 
inspekcji powinny zostać opisane w rozporządzeniu, a nie jedynie w dokumentach niższej 
rangi, takich jak akty wykonawcze.

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli procedury oceny zgodności 
wymagają zaangażowania jednostki 
notyfikowanej, producent może zwrócić się 
do dowolnej jednostki notyfikowanej, 
której notyfikacja obejmuje przedmiotowe 
czynności w ramach oceny zgodności, 
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 nie składa się
wniosku jednocześnie do więcej niż jednej 
jednostki notyfikowanej.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia rozbieżnych interpretacji przepis musi być jasny.

Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – tytuł 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mechanizm kontroli określonych ocen 
zgodności

Ocena naukowa przygotowana przez 
MDCG

Or. en

Uzasadnienie

 Należy przewidzieć przeprowadzanie europejskiej oceny i usystematyzować ją w odniesieniu 
do wrażliwych i innowacyjnych wyrobów medycznych. Wyniki tej oceny powinny być wiążące, 
aby dopilnować, by nie przyjęła ona formy zwykłych konsultacji. Oznacza to, że wyroby, które 
otrzymały negatywną ocenę, nie byłyby certyfikowane ani wprowadzane do obrotu.

Po zdobyciu doświadczenia Komisja przy wsparciu paneli ekspertów powinna określić 
wytyczne i wspólne specyfikacje techniczne, których adresatem byliby producenci i jednostki 
notyfikowane w sprawie oceny klinicznej i klinicznych działań następczych po wprowadzeniu 
do obrotu; działania te doprowadziłyby do stopniowej redukcji mechanizmu europejskiej 
oceny i stosowania go jedynie wobec wyrobów pierwszej klasy i wyrobów innowacyjnych.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostki notyfikowane powiadamiają 
Komisję o wnioskach o przeprowadzenie 
oceny zgodności dla wyrobów należących 
do klasy 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.

1. Jednostka notyfikowana zwróci się o 
ocenę naukową przeprowadzonej przez 
MDCG oceny klinicznej i klinicznych 
działań następczych po wprowadzeniu do 
obrotu dla wyrobów do implantacji 
sklasyfikowanych jako wyroby klasy III. 

Niezależnie od art. 44 ust. 1 akapit 
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pierwszy wymóg ten nie dotyczy wyrobów, 
których specyfikacje, o których mowa w 
art. 6 i 7, zostały opublikowane do celów
oceny klinicznej i klinicznych działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu 
oraz wyrobów, w przypadku których 
wniosek o przyznanie certyfikatu składany 
jest w celu uzupełnienia lub odnowienia 
już wydanych certyfikatów.

Or. en

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu 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. 

MDCG przekazuje wyniki swojej oceny 
naukowej w przeciągu 45 dni po 
przedłożeniu sprawozdania z oceny 
klinicznej, o którym mowa w załączniku 
XIII część A , w tym wyniki badań 
klinicznych, o których mowa w załączniku 
XIV, kliniczne działania następcze po 
wprowadzeniu do obrotu, o których mowa 
w załączniku XIII część B, projekt 
instrukcji użycia, o którym mowa w 
załączniku I sekcja 19.3 i projekt 
podsumowania bezpieczeństwa i działania 
klinicznego, o którym mowa w art. 26, a 
także dokumentację techniczną, o której 
mowa w załączniku XIII. W tym czasie i 
najpóźniej w przeciągu 45 dni po 
przedłożeniu tych dokumentów MDCG 
może zwrócić się o przedłożenie 
dodatkowych informacji koniecznych do 
oceny naukowej. Do czasu przedłożenia 
dodatkowych informacji upływ terminu 
wynoszącego 45 dni zostaje wstrzymany. 
Kolejne wnioski MDCG o dodatkowe 
informacje nie powodują wstrzymania 
biegu okresu, w którym MDCG ma 
dokonać oceny naukowej.
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Or. en

Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie 5 dni od otrzymania żądania 
MDCG jednostka notyfikowana 
powiadamia o tym fakcie producenta. 

skreślony

Or. en

Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

3. Ocena naukowa MDCG oparta jest na 
ocenie dokumentacji dokonanej przez 
Naukową Radę Doradczą, o której mowa 
w art. 80a. Jeżeli producent zwrócił się o 
poradę naukową dotyczącą danego 
wyrobu, zgodnie z art. 82a, wynik 
wspomnianej procedury jest 
przedstawiony wraz z notyfikacją lub w 
momencie zakończenia procedury. Porada 
naukowa powinna zostać należycie 
uwzględniona przez MDCG i Komisję w 
trakcie wdrażania tego artykułu.

Or. en
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Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. 

4. W przypadku wystawienia pozytywnej 
oceny naukowej jednostka notyfikowana
może kontynuować certyfikację. Jeżeli 
jednak pozytywna ocena naukowa zależy 
od podjęcia naukowych środków (np. 
przyjęcia planu klinicznych działań 
następczych po wprowadzeniu do obrotu, 
przyznania certyfikatu na ograniczony 
czas), jednostka notyfikowana wydaje
certyfikat zgodności jedynie w przypadku, 
gdy wspomniane środki zostaną podjęte.
W przypadku negatywnej oceny naukowej
jednostka notyfikowana nie wystawia
certyfikatu zgodności. Niemniej jednak
jednostka notyfikowana może przedstawić 
nowe informacje w odpowiedzi na 
wyjaśnienia zawarte w ocenie naukowej 
MDCG. 
Na wniosek producenta Komisja 
organizuje spotkanie wyjaśniające, które 
pozwoli na przedyskutowanie naukowych 
powodów negatywnej oceny naukowej 
oraz środków, które producent może 
podjąć, lub danych, które może 
dostarczyć, by odpowiedzieć na 
wątpliwości MDCG.

Or. en

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może, jeśli uzna to za konieczne 
dla ochrony bezpieczeństwa pacjentów i 

Komisja może, jeśli uzna to za konieczne 
dla ochrony bezpieczeństwa pacjentów i 
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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.

zdrowia publicznego, określić w drodze 
aktów wykonawczych konkretne wyroby, 
kategorie lub grupy wyrobów innych niż 
wyroby, o których mowa w ustępie 1, 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.

Or. en

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nowość wyrobu lub technologii, na 
której wyrób ten się opiera, i związane z 
tym istotne znaczenie kliniczne lub istotne 
znaczenie dla zdrowia publicznego;

a) technologiczna nowość lub nowe 
zastosowanie terapeutyczne, które mogą 
mieć istotne znaczenie kliniczne lub istotne 
znaczenie dla zdrowia publicznego; 

Or. en

Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44a

Powiadomienie przed wprowadzeniem do 
obrotu

1. Jednostki notyfikowane powiadamiają 
Komisję o wnioskach o przeprowadzenie 
oceny zgodności dla wyrobów należących 
do klasy III, z wyłączeniem wniosków 
złożonych w celu uzupełnienia lub 
przedłużenia wydanych certyfikatów. 
Takiemu powiadomieniu towarzyszy 
projekt instrukcji używania, o którym 
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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. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 89, 
dotyczących ustanowienia specjalnych 
kryteriów, jakie muszą spełniać 
wyznaczone organy, o których mowa w 
ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

Powiadomienie przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu, przewidziane w art. 44 ust. 1 i 5 
akapit pierwszy wniosku Komisji powinno zostać utrzymane w nowym artykule, przez co 
Komisja będzie mogła mieć wiedzę o rynku i go nadzorować.

Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) incydenty związane z wyrobami 
udostępnionymi na rynku unijnym; 

Or. en

Uzasadnienie

W sprawozdaniach na temat incydentów i zewnętrznych działań naprawczych w zakresie 
bezpieczeństwa należy wspominać nie tylko o poważnych incydentach, ale o wszystkich 
incydentach, a także uwzględniać niepożądane efekty uboczne, co stanowi rozwinięcie 
definicji incydentu zawartej w art. 2 ust. 43.
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Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – 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. Państwa
członkowskie powinny również zapewnić 
pracownikom służby zdrowia, 
użytkownikom i pacjentom dostęp do 
innych form informowania właściwych 
organów krajowych o incydentach, 
których wystąpienie podejrzewają.

Or. en

Uzasadnienie

Mogłoby to stanowić ograniczenie dla niektórych pacjentów i użytkowników, którzy nie mają 
dostępu do internetu ani doświadczenia niezbędnego do używania takich narzędzi. Dlatego 
też organy krajowe powinny przewidzieć inną formę informowania o incydentach.

Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1– litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) okresowo aktualizowane 
sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa, o 
których mowa w art. 63a;

Or. en

Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Sprawozdania i informacje, o których 
mowa w art. 62 ust. 5, dotyczące danych 
urządzeń, są automatycznie przekazywane 
za pomocą systemu elektronicznego do 
jednostek notyfikowanych, które wydały 
certyfikat, zgodnie z art. 45.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwiększyć udział jednostek notyfikowanych w procesie przekazywania informacji z 
organów nadzorujących rynek i jasno go określić. W ramach automatycznych, 
zharmonizowanych procedur komunikacji jednostki notyfikowane potrzebują 
skonsolidowanych informacji w celu reorganizacji działań, natychmiastowego uwzględniania
tych informacji oraz szybkiej i odpowiedniej reakcji na wydarzenia i incydenty.

Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jeśli właściwy organ stwierdzi w 
przypadku zgłoszeń otrzymanych zgodnie 
z art. 61 ust. 3, że zgłoszenia te są 
związane z incydentem, wprowadza on 
niezwłocznie informację o tych 
zgłoszeniach do systemu elektronicznego, 
o którym mowa w art. 62.

Or. en

Uzasadnienie

Zgłoszenia powinny być niezwłocznie przekazywane do systemu elektronicznego we 
wszystkich przypadkach, przede wszystkim w celu zapewnienia obiegu wszystkich informacji.

Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 63a
Okresowe sprawozdania dotyczące 
bezpieczeństwa stosowania wyrobu 

medycznego
1. Producenci wyrobów medycznych 
sklasyfikowanych jako klasa III 
umieszczają w systemie elektronicznym, o 
którym mowa w art. 62:
a) streszczenia danych dotyczących 
korzyści i ryzyka wyrobu medycznego, w 
tym wyników wszystkich badań z 
uwzględnieniem ich ewentualnego 
wpływu na pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu;
b) naukową ocenę stosunku korzyści do 
ryzyka dla danego wyrobu medycznego;
c) wszelkie dane dotyczące wielkości 
sprzedaży wyrobów medycznych, w tym 
szacunkowej liczby osób mających 
kontakt z wyrobem medycznym.
2. Częstotliwość składania przez 
producentów sprawozdań, o których 
mowa w ustępie 1, jest określona w ocenie 
naukowej MDCG, o której mowa w art. 
44.
Producenci składają okresowe 
sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa 
stosowania wyrobu medycznego
właściwym organom natychmiast po 
otrzymaniu wniosku o takie sprawozdanie 
lub przynajmniej raz w roku przez
pierwsze dwa lata po wprowadzeniu 
danego wyrobu medycznego do obrotu.
3. MDCG ocenia okresowe sprawozdania 
dotyczące bezpieczeństwa stosowania 
wyrobu medycznego i stwierdza, czy 
istnieje nowe ryzyko lub czy ryzyko się 
zmieniło, bądź czy zaszły zmiany w 
stosunku korzyści do ryzyka dla danego 
wyrobu medycznego.
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4. Po ocenie okresowego sprawozdania 
dotyczącego bezpieczeństwa stosowania 
wyrobu medycznego MDCG rozważa, czy 
konieczne jest podjęcie jakichkolwiek 
działań dotyczących danego wyrobu 
medycznego. W przypadku wydania 
negatywnej oceny naukowej MDCG 
informuje jednostkę notyfikowaną. W 
takim przypadku jednostka notyfikowana 
utrzymuje, zmienia, zawiesza lub wycofuje 
pozwolenie stosownie do sytuacji.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach systemu obserwacji ważne jest wprowadzenie wobec producentów obowiązku 
składania sprawozdań okresowych na temat wyrobów medycznych klasy III zawierających 
dane dotyczące bezpieczeństwa i ilości sprzedanych sztuk. 

Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – 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 
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 

1. Właściwe organy przeprowadzają 
odpowiednie kontrole cech 
konstrukcyjnych i działania wyrobów, w 
tym w stosownych przypadkach przegląd 
dokumentacji oraz fizyczne lub 
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 i zażądać umożliwienia im wejścia 
na teren przedsiębiorstwa podmiotów 
gospodarczych oraz pobrania koniecznych 
próbek wyrobów do analizy przez oficjalne 
laboratorium. Jeśli organy te uznają to za 
niezbędne, mogą one zniszczyć lub w inny 
sposób uczynić bezużytecznymi wyroby 
stanowiące poważne zagrożenie. 
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poważne zagrożenie.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy nie powinny podlegać obowiązkowi uzasadniania jakichkolwiek inspekcji.

Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Właściwe organy wyznaczają
inspektorów, którzy są upoważnieni do 
przeprowadzania kontroli, o których 
mowa w ust. 1. W kontrolach tych mogą 
również brać udział eksperci wyznaczeni 
przez właściwe organy. Kontrole 
przeprowadzane są przez inspektorów z 
tego państwa członkowskiego, w którym 
siedzibę ma dany podmiot gospodarczy. 

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny wyznaczać inspektorów do przeprowadzania czynności 
kontrolnych.

Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli wyrób medyczny produkowany 
w państwie trzecim ma być dostępny na 
rynku unijnym, kontrole, o których mowa 
w ust. 1, mogą być również 
przeprowadzane w zakładzie podmiotu 
gospodarczego zlokalizowanym w 
państwie trzecim, bez uszczerbku dla 
postanowień jakichkolwiek umów 
międzynarodowych zawartych pomiędzy 
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UE a państwami trzecimi. 

Or. en

Uzasadnienie

Kontrole przeprowadzane przez właściwy organ państwa członkowskiego powinny być 
możliwe w zakładzie zlokalizowanym w państwie trzecim, jeżeli produkt wprowadzany jest do 
obrotu w UE.

Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 5 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Po każdej kontroli, o której mowa w 
ust. 1, odpowiedni właściwy organ 
przekazuje podmiotowi gospodarczemu 
poddanemu kontroli sprawozdanie na 
temat stopnia zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem. Przed przyjęciem 
sprawozdania właściwy organ zapewnia 
kontrolowanemu podmiotowi 
gospodarczemu możliwość przedłożenia 
uwag. 

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by podmiot poddawany kontroli został poinformowany o wynikach kontroli i miał 
możliwość przedłożenia uwag.

Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Komisja opracowuje szczegółowe 
wytyczne dotyczące zasad 
przeprowadzania kontroli, o których 
mowa w niniejszym artykule, w tym w 
szczególności dotyczące kwalifikacji 
inspektorów i organizacji kontroli, a także 
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dostępu do danych i informacji 
posiadanych przez podmioty gospodarcze. 

Or. en

Uzasadnienie

Opracowanie wytycznych wskazówek powinno doprowadzić do przyjęcia ujednoliconego 
podejścia do działań kontrolnych w całej Unii.

Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. MDCG tworzy grupę dialogu 
zainteresowanych podmiotów składającą 
się z przedstawicieli zainteresowanych 
podmiotów, która zorganizowana będzie 
na szczeblu unijnym. Grupa ta działa 
równolegle do Grupy Koordynacyjnej ds. 
Wyrobów Medycznych (MDCG) i doradza 
Komisji oraz państwom członkowskim w 
różnych kwestiach dotyczących 
technologii medycznej i wdrażania 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest utrzymanie funkcjonowania grupy dialogu zainteresowanych podmiotów, dzięki 
czemu pacjenci, pracownicy służby zdrowia i przedstawiciele branży będą mogli 
komunikować się z prawodawcą.

Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uczestnictwo w kontroli określonych 
ocen zgodności zgodnie z art. 44;

b) przedstawianie naukowej oceny 
pewnych typów wyrobów medycznych
zgodnie z art. 44;
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Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art.44.

Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 80a 
Doradcza Rada Naukowa

1. Komisja powołuje Doradczą Radę 
Naukową i zapewnia jej wsparcie 
logistyczne. Rada składa się z 
maksymalnie 15 ekspertów naukowych 
i/lub klinicznych w dziedzinie wyrobów 
medycznych, wskazanych jako eksperci do 
tego celu przez MDCG. 
2. Komisja dopilnowuje, by wskazani 
eksperci reprezentowali szeroki i 
zrównoważony zakres dziedzin 
medycznych związanych z wyrobami 
medycznymi, by upubliczniano wszelkie 
kwestie, które mogą wpływać na pracę 
ekspertów, a eksperci ci podpisywali
klauzulę poufności. Doradcza Rada 
Naukowa może utworzyć panele 
ekspertów z konkretnych dziedzin 
medycyny na swoją odpowiedzialność. 
Komisja lub MDCG mogą zwrócić się do 
Doradczej Rady Naukowej o przekazanie 
porad naukowych w jakiejkolwiek kwestii 
związanej z wdrażaniem niniejszego 
rozporządzenia.
3. Doradcza Rada Naukowa wyznacza
przewodniczącego i jednego 
wiceprzewodniczącego spośród swoich 
członków na trzyletnią kadencję z 
możliwością jednokrotnego przedłużenia. 
W odpowiednio uzasadnionych sytuacjach
większość członków może zwrócić się do 
przewodniczącego i/lub 
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wiceprzewodniczącego o ustąpienie ze 
stanowiska.
4. Doradcza Rada Naukowa ustala swój 
regulamin wewnętrzny, w którym są 
określone w szczególności procedury 
dotyczące:
a) funkcjonowania panelu ekspertów;
b) wyznaczania i zmiany 
przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego; 
c) oceny naukowej, opisanej w art. 44, w 
tym w pilnych przypadkach.
Regulamin wewnętrzny wchodzi w życie 
po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Przewidziana w art. 44 ocena naukowa MDCG dotycząca oceny klinicznej powinna opierać 
się na opinii komitetu ekspertów. Eksperci ci przyczynią się do opracowania wytycznych i 
wspólnych specyfikacji technicznych skierowanych do producentów i jednostek 
akredytowanych do oceny klinicznej i klinicznych działań następczych po wprowadzeniu do 
obrotu w celu ujednolicenia praktyk.

Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 82a
Doradztwo naukowe

1. Komisja ułatwia dostęp producentów 
innowacyjnych wyrobów podlegających
ocenie naukowej, o której mowa w art. 44, 
do porad naukowych udzielanych przez 
Doradczą Radę Naukową lub przez unijne 
laboratorium referencyjne oraz do 
informacji dotyczących kryteriów 
odpowiedniej oceny zgodności danego 
wyrobu, w szczególności w kwestii danych 
klinicznych niezbędnych do wydania 
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oceny klinicznej.
2. Porady naukowe udzielane przez 
Doradczą Radę Naukową lub przez unijne 
laboratorium referencyjne nie są wiążące.
3. Komisja publikuje podsumowania
porad naukowych, o których mowa w 
ustępie 1, pod warunkiem że usunięte 
zostały wszelkie informacje objęte 
tajemnicą handlową.

Or. en

Uzasadnienie

Porady te powinny znacząco pomóc producentom w przeprowadzaniu oceny klinicznej w 
zgodzie ze stanem wiedzy naukowej i technicznej oraz najnowszymi zaleceniami europejskich 
grup ekspertów.

Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W odniesieniu do wyrobów 
wymienionych w załączniku XV, dla 
których producent nie przewiduje celu 
medycznego, ogólne wymogi określone w 
sekcji 1 i 5 rozumie się w ten sposób, że 
wyroby takie, jeśli są stosowane w 
przewidzianych do tego warunkach i 
zgodnie z ich przewidzianym 
zastosowaniem, nie stwarzają żadnego 
zagrożenia lub jedynie minimalne 
dopuszczalne zagrożenie związane z ich 
stosowaniem, które jest zgodne z wysokim 
poziomem ochrony bezpieczeństwa i 
zdrowia osób.

6. W odniesieniu do produktów 
stosowanych w medycynie estetycznej, dla 
których producent nie przewiduje celu 
medycznego, ogólne wymogi określone w 
sekcji 1 i 5 rozumie się w ten sposób, że 
wyroby takie, jeśli są stosowane w 
przewidzianych do tego warunkach i 
zgodnie z ich przewidzianym 
zastosowaniem, nie stwarzają żadnego 
zagrożenia lub jedynie minimalne 
dopuszczalne zagrożenie związane z ich 
stosowaniem, które jest zgodne z wysokim 
poziomem ochrony bezpieczeństwa i 
zdrowia osób.

Or. en

Uzasadnienie

Lista produktów w formie zaproponowanej w załączniku XV mogłaby działać w sposób 
ograniczający i nie odzwierciedlałaby produktów wprowadzonych do obrotu. Mając na 
uwadze, że celem regulacji jest objęciem zakresem niniejszego wniosku całej kategorii 
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produktów do implantacji lub innych produktów inwazyjnych, wprowadzono definicję 
wyrobów stosowanych w medycynie estetycznej.

Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 19.2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) stwierdzenie „Ten produkt stanowi 
wyrób medyczny".

Or. en

Uzasadnienie

Wyrób medyczny powinien zawierać jasny opis na etykiecie identyfikujący go jako wyrób 
medyczny.

Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 19.2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) szczegółowe informacje bezwzględnie 
niezbędne użytkownikowi do 
zidentyfikowania wyrobu, zawartości 
opakowania oraz, jeśli nie jest to dla 
użytkownika oczywiste, przewidzianego 
zastosowania wyrobu;

b) szczegółowe informacje bezwzględnie 
niezbędne użytkownikowi do 
zidentyfikowania wyrobu, zawartości 
opakowania oraz, jeśli nie jest to dla 
użytkownika oczywiste, przewidzianego 
zastosowania wyrobu, a w stosownych
przypadkach informacja, że wyrób może 
zostać zastosowany jedynie podczas 
jednego zabiegu.

Or. en

Uzasadnienie

Etykieta powinna jasno wskazywać, czy dany produkt jest wyrobem jednorazowego użytku.
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Poprawka 80
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 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – sekcja 6.7

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, który 
ma zostać celowo wprowadzony do ciała 
ludzkiego, lub składające się z niego należą 
do klasy III. 

Or. en

Uzasadnienie

Ryzyko związane z użyciem nanomateriałów jest brane pod uwagę przy procedurze oceny 
ryzyka. Jednak możliwe jest, że zbyt wiele produktów niestwarzających zagrożenia dla 
zdrowia może być objętych tym przepisem. Zmiana klasyfikacji powinna zatem następować 
jedynie w przypadku, kiedy użycie nanomateriałów jest celowe i jest częścią przewidzianego 
zastosowania produktu.

Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – sekcja 6.9



PA\933795PL.doc 55/59 PE507.987v01-00

PL

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 pierwotnie
przeznaczonych do spożycia, wdychania 
lub podania doodbytniczo lub 
dopochwowo oraz które są wchłaniane lub 
rozpraszane w ludzkim organizmie zalicza 
się do klasy III.

Or. en

Uzasadnienie

Klasyfikacja ryzyka powinna następować zgodnie z ostatecznym zastosowaniem produktu. A 
zatem produkty, które nie są pierwotnie przeznaczone do spożycia, wdychania lub podania 
doodbytniczo lub dopochwowo, nie powinny zostać objęte tą zasadą klasyfikacji, jeśli nie 
stwarzają takiego samego ryzyka(np. kleje dentystyczne)

Poprawka 83
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 produktu począwszy od 
rysunków, specyfikacji lub innych 
odnośnych dokumentów sporządzanych i 
aktualizowanych na bieżąco na każdym 
etapie produkcji;

Or. en

Uzasadnienie

Procedura śledzenia produktu i jego części w procesie rozwoju i produkcji jest integralną 
częścią funkcjonowania systemu zapewnienia jakości, a zatem również jego ewaluacji.
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Poprawka 84
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 
kontroli, którego nie wolno ujawniać 
producentowi.

Jednostka notyfikowana przeprowadza 
losowo przynajmniej raz na pięć lat 
niezapowiedziane kontrole w odnośnym 
zakładzie wytwórczym każdego producenta
i dla każdej grupy wyrobów generycznych
oraz, w stosownych przypadkach, w 
zakładach dostawców lub 
podwykonawców producenta. Jednostka 
notyfikowana opracowuje plan 
niezapowiedzianych kontroli, którego nie 
wolno ujawniać producentowi. Podczas 
takich kontroli jednostka notyfikowana 
przeprowadza testy w celu sprawdzenia, 
czy system zarządzania jakością 
funkcjonuje poprawnie, lub żąda ich 
przeprowadzenia. Jednostka notyfikowana 
przekazuje producentowi sprawozdanie z 
kontroli i sprawozdanie z testów.

Or. en

Uzasadnienie

Ilość niezapowiedzianych kontroli musi zostać jasno określona w sekcji 4.4 załącznika VIII, w 
celu wzmocnienia konieczności kontroli i zagwarantowania niezapowiedzianych kontroli o tej 
samej częstotliwości i na tym samym poziomie we wszystkich państwach członkowskich. 
Niezapowiedziane kontrole powinny zatem być przeprowadzane przynajmniej raz w cyklu 
certyfikacyjnym dla każdego producenta i dla każdej grupy wyrobów generycznych. 
Instrument ten jest niezwykle ważny, dlatego też wymiar i procedury niezapowiedzianych 
inspekcji powinny zostać opisane w rozporządzeniu, a nie jedynie w dokumentach mniejszej 
wagi, takich jak akt wykonawczy.

Poprawka 85
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 

Jednostka notyfikowana rozpatruje 
wniosek z pomocą pracowników o 
potwierdzonej wiedzy i doświadczeniu w 
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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.

zakresie danej technologii. Jednostka 
notyfikowana upewnia się, że wniosek 
producenta odpowiednio opisuje projekt, 
produkcję i działanie wyrobu, przez co 
możliwa będzie ocena, czy produkt jest 
zgodny z wymogami opisanymi w 
niniejszym rozporządzeniu. Jednostki 
notyfikowane wyrażają opinię o 
zgodności:

- opisu ogólnego produktu,
- specyfikacji projektu, w tym opisu 
rozwiązań przyjętych w celu wypełnienia 
niezbędnych wymogów,
- standardowych procedur stosowanych w 
procesie produkcji i technik używanych do 
kontrolowania, monitorowania i 
sprawdzania 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

Należy poprawić i skonkretyzować wymogi oceny zgodności bazujące na badaniu akt projektu 
poprzez przejęcie już istniejących wymogów dotyczących oceny wniosku producenta, 
opisanych w dobrowolnych kodeksach postępowania jednostek notyfikowanych.

Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – część A – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku wyrobów do implantacji 5. W przypadku wyrobów do implantacji 
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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.

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 nie 
stanowi wystarczającego uzasadnienia w 
rozumieniu pierwszego zdania niniejszego 
ustępu. Jednak w przypadku 
powtarzalności wyrobów, które są już 
dostępne na rynku i których dane 
kliniczne są dostępne, a których dane z 
klinicznych działań następczych po 
wprowadzeniu do obrotu nie wskazują na 
zagrożenie bezpieczeństwa, wykazanie 
równoważności może stanowić 
wystarczające uzasadnienie. MDCG 
będzie przeprowadzać ocenę wykazania 
równoważności w przypadku wyrobów 
przedłożonych do oceny naukowej, o 
której mowa w tym rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Stwierdzenie „zazwyczaj nie stanowi” jest zbyt ogólne. Tekst ten powinien jasno określać 
przypadki, w których należy wykazać równoważność. Jednak wraz z wprowadzeniem 
systematycznej oceny danych klinicznych w art. 44 odpowiedzialność za stwierdzenie, czy 
wykazana została równoważność lub też konieczne jest badanie kliniczne, będzie należała do 
europejskich ekspertów. 

Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik XV skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie do załącznika XI listy produktów stwarza trudność w zarządzaniu i 
uaktualnianiu takiej listy, a także problem związany z tym, czy lista ta jest kompletna i
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odpowiada produktom istniejącym na rynku.


