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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Cel niniejszego wniosku, dotyczącego dyrektywy zmieniającej trzy różne dyrektywy, został 
przyjęty przez sprawozdawczynię z ogromnym zadowoleniem. Doświadczenia ostatnich lat, 
począwszy od przyjęcia dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych, sprawiły, 
iż zmiana dotychczasowych przepisów stała się niezbędna. Wniosek ten jest uzasadniony 
potrzebą udoskonalenia sposobu wykonywania obecnie obowiązujących przepisów.

W zakresie stosowania dyrektywy sprawozdawczyni popiera pogląd Komisji, zgodnie 
z którym we wspomnianej zmianie nie należy uwzględniać przepisów przetwarzania 
wyrobów medycznych. Niemniej jednak sprawozdawczyni wzywa Komisję, aby rozważyła 
w przyszłości prace legislacyjne w tej dziedzinie, po należytej refleksji i przeprowadzeniu 
konsultacji.

Definicja „wyrobu medycznego” może powodować problem polegający na tym, że dany 
produkt jest objęty definicją niniejszej dyrektywy i jednocześnie wchodzi w zakres innych 
dyrektyw, dotyczących np. produktów leczniczych, kosmetyków itp. W takim wypadku 
określenie właściwej dyrektywy powinno być dokonane w oparciu o ocenę podstawowego 
przewidzianego zastosowania produktu oraz związanego z nim istotnego funkcjonowania oraz 
wpływu produktu.

Podstawowym celem zaproponowanych poprawek jest wzmocnienie różnych aspektów 
bezpieczeństwa pacjentów i zdrowia publicznego, jak również bezpieczeństwa i jakości 
substancji. Aby osiągnąć te cele, sprawozdawczyni postuluje stosowanie jaśniejszych 
sformułowań niektórych artykułów, co powinno zagwarantować większą pewność prawną 
wszystkim zainteresowanym stronom.

POPRAWKI

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT UZASADNIENIA 2 A (nowy)

(2a) W odniesieniu do przygotowania do 
ponownego użytku Komisja powinna wziąć 
sprawę pod dalszą rozwagę oraz 
przeprowadzić szersze konsultacje w celu 
zbadania możliwości przygotowania w tej 
dziedzinie odpowiedniego prawodawstwa, 
zapewniającego wysoki poziom 
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bezpieczeństwa pacjentów.

Poprawka 2
PUNKT UZASADNIENIA 2 B (nowy)

(2b) Ponadto Komisja winna stawić się 
przed właściwymi przedmiotowo komisjami 
Parlamentu Europejskiego w terminie 
dwóch miesięcy od daty przyjęcia niniejszej 
dyrektywy w celu złożenia sprawozdania 
z postępów w tej dziedzinie.

Poprawka 3
PUNKT UZASADNIENIA 2 C (nowy)

(2c) Soczewki kontaktowe niekorekcyjne, 
stosowane do zmiany wyglądu oka, nie są 
uznawane za wyroby medyczne dla celów 
niniejszej dyrektywy. Ich sprzedaż 
i dystrybucja bez recepty może jednak – bez 
konsultacji lub nadzoru lekarza okulisty –
prowadzić do zwiększenia ich 
nieprawidłowego stosowania, 
a w konsekwencji powodować potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia. 

Poprawka 4
PUNKT UZASADNIENIA 2 D (nowy)

 (2d) Komisja powinna zbadać obecny 
system sprzedaży i dystrybucji soczewek 
kontaktowych w państwach członkowskich, 
ocenić potencjalne zagrożenia dla zdrowia 
i bezpieczeństwa konsumentów oraz 
powziąć stosowne kroki legislacyjne lub 
nielegislacyjne dla zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia we Wspólnocie. 
Sprawozdanie z wyników badań 
i ewentualnego postępowania należy 
przedstawić właściwym przedmiotowo 
komisjom Parlamentu Europejskiego 
w terminie sześciu miesięcy od przyjęcia 
niniejszej dyrektywy.
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Poprawka 5
PUNKT UZASADNIENIA 6

(6) Konieczne jest uściślenie, iż uznanie 
produktu za produkt mający zastosowanie 
medyczne jest kluczowe dla definicji 
wyrobu medycznego, oraz że 
oprogramowanie traktowane samodzielnie 
może podlegać definicji wyrobu 
medycznego.

skreślony

Uzasadnienie

Program komputerowy (sam w sobie) nie może być wyrobem medycznym.

Poprawka 6
PUNKT UZASADNIENIA 15

(15) W celu dalszego zapewnienia zdrowia 
publicznego i bezpieczeństwa konieczne jest 
zapewnienie bardziej spójnego stosowania 
przepisów w zakresie środków ochrony 
zdrowia.

(15) W celu dalszego zapewnienia zdrowia 
publicznego i bezpieczeństwa konieczne jest 
zapewnienie bardziej spójnego stosowania 
przepisów w zakresie środków ochrony 
zdrowia, a w szczególności dopilnowanie, 
aby wyroby nie stwarzały ryzyka zagrożenia 
bezpieczeństwa lub zdrowia pacjentów 
w czasie ich użytkowania.

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych ze zdrowiem publicznym państwa członkowskie są odpowiedzialne za 
zagwarantowanie właściwego użytkowania wyrobów na swoim terytorium w trakcie okresu 
życia danego wyrobu.

Poprawka 7
PUNKT UZASADNIENIA 20

(20) Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie
oprogramowania w dziedzinie wyrobów 
medycznych, czy to funkcjonującego 
niezależnie, czy też stanowiącego część 
wyrobu, wymogiem zasadniczym winno być 
zatwierdzenie oprogramowania zgodnie 
z aktualnym stanem wiedzy.

skreślony

Uzasadnienie

Program komputerowy (sam w sobie) nie może być wyrobem medycznym.
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Poprawka 8
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 LITERA (A) PUNKT (I)

Artykuł 1 ustęp 2 litera (a) zdanie wprowadzające (dyrektywa 90/385/EWG)

(a) „wyrób medyczny” oznacza dowolny 
przyrząd, aparat, urządzenie, 
oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, 
stosowany samodzielnie lub w połączeniu, 
wraz z wszelkimi akcesoriami, łącznie 
z oprogramowaniem koniecznym do jego 
właściwego funkcjonowania, który według 
przeznaczenia wytwórcy ma być używany 
w odniesieniu do ludzi do celów:

(a) „wyrób medyczny” oznacza dowolny 
przyrząd, aparat, urządzenie, materiał lub 
inny artykuł, stosowany samodzielnie lub 
w połączeniu, wraz z wszelkimi 
akcesoriami, łącznie z oprogramowaniem 
koniecznym do jego właściwego 
funkcjonowania, który według 
przeznaczenia wytwórcy ma być używany 
w odniesieniu do ludzi do celów:

Uzasadnienie

Program komputerowy (sam w sobie) nie może być wyrobem medycznym.

Poprawka 9

ARTYKUŁ 1 PUNKT (1 A) (nowy)
Artykuł 2 (dyrektywa 90/385/EWG)

(1a) Treść art. 2 zostaje zastąpiona 
następującym tekstem:
„Artykuł 2
1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne kroki w kierunku 
zagwarantowania, że wyroby mogą zostać 
wprowadzone do obrotu oraz/lub do użytku, 
wyłącznie jeżeli są zgodne z wymogami 
określonymi w niniejszej dyrektywie pod 
warunkiem ich właściwej dostawy, 
instalacji, konserwacji i zastosowania 
zgodnie z przeznaczeniem.

2. Państwa członkowskie podejmują 
również wszelkie niezbędne kroki 
w kierunku zagwarantowania, że sprzedaż 
wyrobów medycznych za pośrednictwem 
Internetu, sprzedaż wysyłkowa oraz 
sprzedaż innymi, alternatywnymi drogami 
dystrybucji nie będzie zagrażać zdrowiu 
i bezpieczeństwu konsumentów oraz że 



AD\630480PL.doc 7/18 PE 376.323v02-00

PL

sprzedaż ta będzie zgodna ze wszystkimi 
postanowieniami niniejszej dyrektywy.”

Uzasadnienie

Sprzedaż soczewek kontaktowych za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa oraz 
sprzedaż innymi, alternatywnymi drogami dystrybucji jest coraz powszechniejsza w wielu 
krajach europejskich i stanowi potencjalne zagrożenie zdrowotne dla obywateli Europy, jako 
że nie podlega ona jakimkolwiek konsultacjom lub doradztwu ze strony okulistów. Zgodnie 
z art. 152 ust. 1 traktatu WE ważne jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzkiego w procesie formułowania i wdrażania wszystkich wspólnotowych strategii 
politycznych i działań.

Poprawka 10
ARTYKUŁ 2 PUNKT (1) LITERA (A) PUNKT (I)

Artykuł 1 ustęp 2 litera (a) zdanie wprowadzające (dyrektywa 93/42/EWG)

(a) „wyrób medyczny” oznacza dowolny 
przyrząd, aparat, urządzenie, 
oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, 
stosowany samodzielnie lub w połączeniu, 
łącznie z oprogramowaniem koniecznym do 
jego właściwego funkcjonowania, który 
według przeznaczenia wytwórcy ma być 
używany w odniesieniu do ludzi do celów:

(a) „wyrób medyczny” oznacza dowolny 
przyrząd, aparat, urządzenie, materiał lub 
inny artykuł, stosowany samodzielnie lub 
w połączeniu, łącznie z oprogramowaniem 
koniecznym do jego właściwego 
funkcjonowania, który według 
przeznaczenia wytwórcy ma być używany 
w odniesieniu do ludzi do celów:

Uzasadnienie

Program komputerowy (sam w sobie) nie może być wyrobem medycznym.

Poprawka 11
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 LITERA (A) (I A) (nowa)

Artykuł 1 ustęp 2 litera a) akapit 2 (dyrektywa 93/42/EWG)

(ia) w lit. a) akapit drugi otrzymuje 
następujące brzmienie:
„i który nie
- osiąga swojego głównego zamierzonego 
działania w lub na ciele człowieka za 
pomocą środków farmakologicznych, 
immunologicznych ani metabolicznych, 
lecz który może być wspomagany w swoich 
funkcjach przez takie środki;
- wzbudza generalnie w ludziach, dzięki 



PE 376.323v02-00 8/18 AD\630480PL.doc

PL

swej formie lub sposobowi, w jaki jest 
przedstawiany przez producenta lub 
wprowadzany do obrotu, wrażenia, że 
produkt ten ma właściwości lecznicze może 
być stosowany w leczeniu lub zapobieganiu 
chorobom u ludzi;”

(Pierwsza część tekstu została zaczerpnięta z pierwotnej dyrektywy)

Uzasadnienie

Należy zapewnić bezpieczeństwo pacjentów. Różnica pomiędzy wyrobem medycznym 
a produktami leczniczymi musi być przedstawiona w sposób wyraźniejszy. Produkty 
generyczne należy zaliczyć do tej samej kategorii co produkty oryginalne.

Poprawka 12
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 LITERA (F) PUNKT (I)

Artykuł 1 ustęp 5 litera c) (dyrektywa 93/42/EWG)

c) produktów leczniczych objętych 
dyrektywą 2001/83/WE. Przy 
podejmowaniu decyzji o tym, czy dany 
produkt obejmuje powyższa dyrektywa, czy 
też niniejsza dyrektywa, należy 
w szczególności wziąć pod uwagę 
podstawowy sposób działania tego produktu;

c) produktów leczniczych objętych 
dyrektywą 2001/83/WE. Przy 
podejmowaniu decyzji o tym, czy dany 
produkt obejmuje powyższa dyrektywa 
z powodu zastosowania kryteriów 
określonych w art. 1 ust. 2 akapit drugi, czy 
też obejmuje go niniejsza dyrektywa, należy 
w szczególności wziąć pod uwagę 
podstawowy sposób działania tego produktu;

Uzasadnienie

Analiza podstawowego sposobu działania produktu powinna zostać w sposób wyraźny
powiązana jedynie z drugim ramieniem badania produktu leczniczego. Dlatego też 
zastosowanie drugiego ramienia badania produktu leczniczego nie jest postrzegane jako 
nadawanie mu pierwszeństwa w stosunku do pierwszego członu definicji.

Poprawka 13
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 LITERA (F) PUNKT (I A) (nowy)

Artykuł 1 ustęp 5 litera d) (dyrektywa 93/42/EWG)

(ia) lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:
„d) produktów kosmetycznych objętych 
dyrektywą 76/768/EWG. Przy 
podejmowaniu decyzji o tym, czy dany 
produkt obejmuje powyższa dyrektywa, czy 
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też niniejsza dyrektywa, należy 
w szczególności wziąć pod uwagę 
podstawowe przewidziane zastosowanie 
tego produktu oraz istotny sposób 
działania;”

(Pierwsze zdanie tekstu zostało zaczerpnięte z pierwotnej dyrektywy)

Uzasadnienie

W sytuacji, w której produkt spełnia kryteria definicji „wyrobu medycznego” i jest 
ewentualnie objęty zakresem innych dyrektyw (np. produkty lecznicze, kosmetyki, środki 
ochrony osobistej, maszyny), ustalenie właściwej dyrektywy musi opierać się na ocenie 
podstawowego przewidzianego zastosowania oraz związanego z nim istotnego mechanizmu 
działania produktu, tak aby zagwarantować pewność prawną producentowi i innym 
zainteresowanym osobom.

Poprawka 14
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 LITERA (G)

Artykuł 1 ustęp 6 (dyrektywa 93/42/EWG)

g) Skreśla się ust. 6. g) Ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do 
środków ochrony osobistej objętych
dyrektywą 89/686/EWG. Przy 
podejmowaniu decyzji o tym, czy dany 
produkt obejmuje powyższa dyrektywa, 
należy w szczególności wziąć pod uwagę 
podstawowe przewidziane zastosowanie 
tego produktu oraz istotny sposób 
działania.”

(Część powyższego sformułowania została zaczerpnięta z pierwotnej dyrektywy)

Uzasadnienie

W sytuacji, w której produkt spełnia kryteria definicji „wyrobu medycznego” i jest 
ewentualnie objęty zakresem innych dyrektyw (np. produkty lecznicze, kosmetyki, środki 
ochrony osobistej, maszyny), ustalenie właściwej dyrektywy musi opierać się na ocenie 
podstawowego przewidzianego zastosowania oraz związanego z nim istotnego mechanizmu 
działania produktu, tak aby zagwarantować pewność prawną producentowi i innym 
zainteresowanym osobom.

Poprawka 15
ARTYKUŁ 2 PUNKT 2
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Artykuł 4 ustęp 2 tiret drugie (dyrektywa 93/42/EWG)

- wyrobów wykonywanych na zamówienie, 
wprowadzanych do obrotu i używania, jeśli 
spełniają one warunki ustanowione w art. 11 
w związku z załącznikiem VIII; wyrobom 
klasy IIa, IIb oraz III towarzyszy deklaracja 
określona w załączniku VIII, która 
przekazywana jest konkretnemu pacjentowi.

- wyrobów wykonywanych na zamówienie, 
wprowadzanych do obrotu i używania, jeśli 
spełniają one warunki ustanowione w art. 11 
w związku z załącznikiem VIII; wyrobom 
klasy IIa, IIb oraz III musi towarzyszyć
deklaracja określona w załączniku VIII, 
która przekazywana jest konkretnemu 
pacjentowi.

Uzasadnienie

Nie wymaga wyjaśnień. Jasne sformułowanie jest konieczne w celu zapewnienia wysokiego 
poziomu wdrażania oraz ochrony konsumentów.

Poprawka 16
ARTYKUŁ 2 PUNKT 4 LITERA (B)

Artykuł 11 ustęp 14 (dyrektywa 93/42/EWG)

b) dodaje się następujący ustęp: skreślony
„14. Komisja może, zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 7 ust. 2, przyjąć środki 
zezwalające na przedstawianie instrukcji 
używania w inny sposób.”

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość dostarczania informacji, w celu zapewnienia bezpiecznego 
i właściwego wykorzystania wyrobów medycznych przez profesjonalistów, za pośrednictwem 
nowoczesnych środków komunikacji (np. etykietowanie elektroniczne). Nowy art. 11 ust. 14 
powinien zostać skreślony, zaś do sekcji 13.1 załącznika I powinno się wprowadzić poprawki.

Poprawka 17
ARTYKUŁ 2 PUNKT 13

Artykuł 20 ustęp 1 akapit 2 (dyrektywa 93/42/EWG)

Nie wpływa to na zobowiązania państw 
członkowskich i jednostek notyfikowanych 
do wzajemnego informowania się 
i upowszechniania ostrzeżeń, ani na 
zobowiązania osób, których to dotyczy, do 
dostarczania informacji zgodnie 
z przepisami prawa karnego.

Nie wpływa to na zobowiązania państw 
członkowskich i jednostek notyfikowanych 
do wzajemnego informowania się 
i upowszechniania ostrzeżeń, na mocy 
postanowień art. 10 ust. 1, ani na 
zobowiązania osób, których to dotyczy, do 
dostarczania informacji zgodnie 
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z przepisami prawa karnego.

Uzasadnienie

Ze względu na wymaganą przejrzystość wskazane jest odwołanie do art. 10 ust. 1, w którym 
jest mowa o incydentach występujących po wprowadzeniu wyrobów do obrotu.

Poprawka 18
ZAŁĄCZNIK I PUNKT (1) LITERA (A)

Załącznik I sekcja 9 tiret siódme (dyrektywa 90/385/EWG)

W przypadku wyrobów, które zawierają 
oprogramowanie lub które same stanowią 
oprogramowanie medyczne, 
oprogramowanie takie musi zostać 
zatwierdzone zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy i z uwzględnieniem zasad cyklu 
rozwoju, minimalizacji ryzyka, 
zatwierdzania i weryfikacji.

W przypadku wyrobów, które zawierają 
oprogramowanie, oprogramowanie takie 
musi zostać zatwierdzone zgodnie 
z aktualnym stanem wiedzy 
i z uwzględnieniem zasad cyklu rozwoju, 
minimalizacji ryzyka, zatwierdzania 
i weryfikacji.

Uzasadnienie

Program komputerowy (sam w sobie) nie może być wyrobem medycznym.

Poprawka 19
ZAŁĄCZNIK II PUNKT (1) LITERA B)

Załącznik I sekcja 7.4 akapity 1 do 3 (dyrektywa 93/42/EWG)

7.4. Jeżeli wyrób zawiera jako integralną 
część substancję, która, użyta oddzielnie, 
może być uznana za produkt leczniczy 
zgodnie z definicją zawartą w art. 1 
dyrektywy 2001/83/WE i która to substancja 
zdolna jest do oddziaływania na organizm 
ludzki działając w sposób pomocniczy 
względem takiego wyrobu, wówczas jakość, 
bezpieczeństwo i użyteczność takiej 
substancji musi zostać zweryfikowana przez 
analogiczne zastosowanie odpowiednich 
metod określonych w dyrektywie
2001/83/WE.

7.4. Jeżeli wyrób zawiera jako integralną 
część substancję, która, użyta oddzielnie, 
może być uznana za produkt leczniczy 
zgodnie z definicją zawartą w art. 1 
dyrektywy 2001/83/WE i która to substancja 
zdolna jest do oddziaływania na organizm 
ludzki działając w sposób pomocniczy 
względem takiego wyrobu, wówczas jakość, 
bezpieczeństwo i użyteczność takiej 
substancji musi zostać zweryfikowana przez 
analogiczne zastosowanie odpowiednich 
metod określonych w załączniku I do 
dyrektywy 2001/83/WE.

W przypadku substancji, która:
- uzyskała już, jako produkt leczniczy, 
wspólnotowe pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu zgodnie z przepisami 
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rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93 (*) 
lub rozporządzenia (WE) nr 726/2004;
lub
- wchodzi w zakres załącznika do 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004;
lub
- jest pochodną krwi ludzkiej;
jednostka notyfikowana, po zweryfikowaniu 
użyteczności substancji jako części wyrobu 
medycznego i uwzględniając przewidziane 
zastosowanie tego wyrobu, zwraca się do 
Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) 
o wydanie naukowej opinii na temat jakości 
i bezpieczeństwa substancji. Przy 
wydawaniu opinii EMEA bierze pod uwagę 
proces produkcyjny oraz dane dotyczące 
włączenia substancji do wyrobu.

Jednostka notyfikowana, po 
zweryfikowaniu użyteczności substancji 
jako części wyrobu medycznego 
i uwzględniając przewidziane zastosowanie 
tego wyrobu, zwraca się do właściwych 
organów wyznaczonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2001/83/WE lub do Europejskiej 
Agencji ds. Leków (EMEA) o wydanie 
naukowej opinii na temat jakości 
i bezpieczeństwa substancji. Przy 
wydawaniu opinii właściwy organ lub
EMEA bierze pod uwagę proces 
produkcyjny oraz dane dotyczące 
użyteczności włączenia substancji do 
wyrobu zgodnie z ustaleniami jednostki 
notyfikowanej.

W przypadku pozostałych substancji 
jednostka notyfikowana, po zweryfikowaniu 
użyteczności substancji jako części wyrobu 
medycznego i uwzględniając przewidziane 
zastosowanie tego wyrobu, zwraca się do 
jednego z właściwych organów 
wyznaczonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2001/83/WE o wydanie opinii na temat 
jakości i bezpieczeństwa substancji. Przy 
wydawaniu opinii właściwy organ bierze 
pod uwagę proces produkcyjny oraz dane 
dotyczące włączenia substancji do wyrobu.

W przypadku substancji, która jest 
pochodną krwi ludzkiej, jednostka 
notyfikowana, po zweryfikowaniu 
użyteczności substancji jako części wyrobu 
medycznego i uwzględniając przewidziane 
zastosowanie tego wyrobu, zwraca się do 
EMEA o wydanie opinii na temat jakości 
i bezpieczeństwa substancji. Przy 
wydawaniu opinii EMEA bierze pod uwagę 
proces produkcyjny oraz dane dotyczące 
użyteczności włączenia substancji do 
wyrobu zgodnie z ustaleniami jednostki 
notyfikowanej.

(*) Dz.U. L 214 z 24.8.1993, str. 1

Uzasadnienie

Obowiązujący obecnie system, który pozwala jednostkom notyfikowanym zwracać się 
o wydanie opinii do dowolnego stosownego organu krajowego, powinien zostać utrzymany 
w celu zapewnienia terminowego i opłacalnego rozpatrzenia kwestii bezpieczeństwa i jakości 
przedmiotowej substancji.



AD\630480PL.doc 13/18 PE 376.323v02-00

PL

Poprawka 20
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 LITERA (B)

Załącznik I sekcja 7.4 akapit 1 a (nowy) (dyrektywa 93/42/EWG)

Uprawnienie do weryfikacji użyteczności 
substancji należy do jednostki 
notyfikowanej, natomiast rolą EMEA lub 
właściwych organów wyznaczonych przez 
państwa członkowskie jest wyrażenie opinii 
naukowej na temat jakości i bezpieczeństwa 
substancji.

Uzasadnienie

Jasne sprecyzowanie roli jednostek notyfikowanych oraz Europejskiej Agencji ds. 
Leków/właściwych organów uniemożliwi zatwierdzanie wyrobów medycznych 
wykorzystujących w praktyce w pełni udokumentowane substancje medyczne jako produktów 
farmaceutycznych, co niesie ze sobą nieproporcjonalnie wysokie koszty i jest długotrwałym 
procesem, a nie przynosi żadnych korzyści pacjentom.

Poprawka 21
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 LITERA (B)

Załącznik I sekcja 7.4 akapit 5 (dyrektywa 93/42/EWG)

W przypadku wprowadzenia zmian 
w odniesieniu do substancji pomocniczej 
zastosowanej w wyrobie medycznym, 
w szczególności związanych z procesem 
produkcyjnym wyrobu, zmiany te będą 
oceniane poprzez zastosowanie 
analogicznych procedur do procedur oceny 
zmian w produktach leczniczych, 
przewidzianych w rozporządzeniach 
Komisji (WE) nr 1084/2003 (**) oraz (WE) 
nr 1085/2003 (***). Jednostka
notyfikowana zostanie poinformowana 
o zmianach i skonsultuje się z odpowiednim 
właściwym organem ds. leków (tj. organem, 
z którym prowadzono pierwotne 
konsultacje) w celu potwierdzenia, że jakość 
i bezpieczeństwo substancji pomocniczej 
zostały zachowane, a także w celu 
zapewnienia, że zmiany te nie mają 
negatywnego wpływu na ustalony stosunek 
korzyści do ryzyka, związany 
z zastosowaniem substancji w danym 

W przypadku wprowadzenia zmian 
w odniesieniu do substancji pomocniczej 
zastosowanej w wyrobie medycznym, 
w szczególności związanych z procesem 
produkcyjnym wyrobu, jednostka
notyfikowana zostanie poinformowana 
o zmianach i skonsultuje się z odpowiednim 
właściwym organem ds. leków (tj. organem, 
z którym prowadzono pierwotne 
konsultacje) w celu potwierdzenia, że jakość 
i bezpieczeństwo substancji pomocniczej 
zostały zachowane, a także w celu 
zapewnienia, że zmiany te nie mają 
negatywnego wpływu na ustalony stosunek 
korzyści do ryzyka, związany 
z zastosowaniem substancji w danym 
wyrobie medycznym.
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wyrobie medycznym.
(**)Dz.U. L 159 z 27.6.2003, str. 1

(***) Dz.U. L 159 z 27.6.2003, str. 24

Uzasadnienie

Obowiązujący obecnie system, który pozwala jednostkom notyfikowanym zwracać się 
o wydanie opinii do dowolnego stosownego organu krajowego, powinien zostać utrzymany 
w celu zapewnienia terminowego i opłacalnego rozpatrzenia kwestii bezpieczeństwa i jakości 
przedmiotowej substancji.

Poprawka 22
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 LITERA (E)

Załącznik I sekcja 12.1a (dyrektywa 93/42/EWG)

12.1a. W przypadku wyrobów, które 
zawierają oprogramowanie lub które same 
stanowią oprogramowanie medyczne, 
oprogramowanie takie musi zostać 
zatwierdzone zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy i z uwzględnieniem zasad cyklu 
rozwoju, minimalizacji ryzyka, 
zatwierdzania i weryfikacji.

12.1a. W przypadku wyrobów, które 
zawierają oprogramowanie, 
oprogramowanie takie musi zostać 
zatwierdzone zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy i z uwzględnieniem zasad cyklu 
rozwoju, minimalizacji ryzyka, 
zatwierdzania i weryfikacji.

Uzasadnienie

Program komputerowy (sam w sobie) nie może być wyrobem medycznym.

Poprawka 23
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 LITERA F)

Załącznik I sekcja 13.1 ustęp 1 (dyrektywa 93/42/EWG)

f) w sekcji 13.1. akapit pierwszy otrzymuje 
następujące brzmienie:

f) sekcja 13.1 otrzymuje następujące 
brzmienie:

„13.1. Każdemu wyrobowi musi 
towarzyszyć informacja konieczna do jego 
bezpiecznego i właściwego używania, 
z uwzględnieniem przeszkolenia i wiedzy 
potencjalnych użytkowników, oraz do 
zidentyfikowania wytwórcy.”

„13.1. Do każdego wyrobu musi być 
dołączona informacja konieczna do jego 
bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem
używania, z uwzględnieniem przeszkolenia 
i wiedzy potencjalnych użytkowników, oraz 
do zidentyfikowania wytwórcy.

Informacja ta obejmuje szczegóły na 
etykiecie i dane w instrukcjach używania.
W stopniu, w jakim jest to możliwe 
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i właściwe, informacja konieczna do 
bezpiecznego używania wyrobu musi być 
umieszczona na samym wyrobie i/lub na 
opakowaniu każdej jednostki lub, gdzie 
stosowne, na opakowaniu zbiorczym 
stosowanym w sprzedaży. Jeżeli nie stosuje 
się osobnego opakowania zbiorczego każdej 
jednostki wyrobu, informacja musi być 
dołączona do jednego lub większej ilości 
wyrobów.
Instrukcje używania muszą być dołączone 
do każdego wyrobu za pomocą 
najnowocześniejszego systemu dostarczania 
informacji. Dostarczanie instrukcji 
używania w formie innej niż wydruk na 
papierze może być rozważane jedynie 
w odniesieniu do wyrobów medycznych 
przeznaczonych do stosowania przez 
pracowników opieki zdrowotnej 
w zakładach opieki zdrowotnej. W takim 
przypadku producent jest zobowiązany do 
zapewnienia zakładom opieki zdrowotnej 
możliwości zwrócenia się o informacje 
w formie wydruku na papierze 
z odpowiednim wyprzedzeniem. W drodze 
wyjątku nie są konieczne instrukcje dla 
wyrobów klasy I lub IIa, jeśli mogą one być 
używanie bezpiecznie bez takich instrukcji.

(Tekst został zaczerpnięty z pierwotnej dyrektywy)

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość dostarczania informacji, w celu zapewnienia bezpiecznego 
i właściwego wykorzystania wyrobów medycznych przez profesjonalistów, za pośrednictwem 
nowoczesnych środków komunikacji (np. etykietowanie elektroniczne). Nowy art. 11 ust. 14 
powinien zostać skreślony, zaś do sekcji 13.1 załącznika I powinno się wprowadzić poprawki.

Poprawka 24
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 LITERA (G) (II)

Załącznik I sekcja 13.3 litera b) (dyrektywa 93/42/EWG)

b) dane szczegółowe bezpośrednio 
konieczne dla użytkownika w celu 
zidentyfikowania wyrobu i zawartości 
opakowania zbiorczego, w tym odpowiedni 

b) dane szczegółowe bezpośrednio 
konieczne dla użytkownika w celu 
zidentyfikowania wyrobu i zawartości 
opakowania zbiorczego;
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kod w ramach uznanej międzynarodowej 
terminologii wyrobów medycznych;

(Tekst został zaczerpnięty z pierwotnej dyrektywy)

Uzasadnienie

„Kod w ramach uznanej międzynarodowej terminologii” wprowadzony w projekcie wniosku 
powinien być zaliczony do informacji dostarczanej przez producenta, nie można natomiast 
wymagać, aby był on uwidoczniony na etykiecie, jak się to sugeruje. Obowiązek umieszczania 
na etykiecie produktu takiego kodu, który jest stale aktualizowany, mógłby doprowadzić do 
częstych zmian etykiet, co przedstawia dla sektora znaczące koszty i nie przyczynia się do 
bezpieczeństwa produktu.

Poprawka25
ZAŁĄCZNIK II PUNKT (8) LITERA (E)

Załącznik VIII sekcja 5 ustęp 1 (dyrektywa 93/42/EWG)

5. W przypadku wyrobów wykonywanych 
na zamówienie wytwórca zobowiązany jest 
do ustanowienia i utrzymywania 
aktualizowanej na bieżąco systematycznej 
procedury przeglądu doświadczeń 
uzyskanych z wyrobów w fazie 
poprodukcyjnej, w tym przepisów, 
o których mowa w załączniku X, oraz 
wprowadzania właściwych środków w celu 
zastosowania wszelkich koniecznych 
działań korygujących. Deklaracja ta musi 
obejmować zobowiązanie wytwórcy do 
powiadamiania właściwych organów 
o następujących zdarzeniach, niezwłocznie 
po otrzymaniu informacji o nich:

5. W przypadku wyrobów wykonywanych 
na zamówienie wytwórca zobowiązany jest 
do przeglądu doświadczeń uzyskanych 
w fazie poprodukcyjnej oraz wprowadzania 
właściwych środków w celu zastosowania 
wszelkich koniecznych działań 
korygujących. Deklaracja ta musi 
obejmować zobowiązanie wytwórcy do 
powiadamiania właściwych organów 
o następujących zdarzeniach i odnośnych 
działaniach korygujących, niezwłocznie po 
otrzymaniu informacji o nich:

Poprawka 26
ZAŁĄCZNIK II PUNKT (9) LITERA (A) PUNKT (I)

Załącznik IX rozdział I sekcja 1.4 (dyrektywa 93/42/EWG)

(i) w sekcji 1.4. dodaje się zdanie 
w brzmieniu:
„Oprogramowanie jako samodzielny 
produkt uważane jest za aktywny wyrób 
medyczny.”

skreślony
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Uzasadnienie

Program komputerowy (sam w sobie) nie może być wyrobem medycznym.

Poprawka 27
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 9 LITERA (B)

Załącznik IX rozdział II sekcja 2.6 (dyrektywa 93/42/EWG)

2.6 Podczas obliczania czasu, o którym 
mowa w sekcji 1.1, ciągłe używanie oznacza 
nieprzerwane faktyczne używanie wyrobu 
zgodne z jego przewidzianym 
zastosowaniem. Jeżeli jednak używanie 
wyrobu zostaje przerwane w celu 
niezwłocznej wymiany wyrobu na taki sam 
lub identyczny wyrób, przypadek taki 
uważany jest za przedłużenie ciągłego 
używania danego wyrobu.

2.6 Podczas obliczania czasu, o którym 
mowa w sekcji 1.1, ciągłe używanie oznacza 
nieprzerwane faktyczne używanie wyrobu 
zgodne z jego przewidzianym 
zastosowaniem. Jeżeli jednak używanie 
wyrobu zostaje przerwane w celu 
niezwłocznej wymiany wyrobu na taki sam 
lub identyczny wyrób, przypadek taki 
uważany jest za przedłużenie ciągłego 
używania danego wyrobu, o ile nie jest 
możliwe udowodnienie, że taka zamiana 
wyklucza wszelkie ryzyko pojawiające się 
w związku z ciągłym korzystaniem 
z wyrobu.

Uzasadnienie

Obecny wniosek może wywrzeć wpływ na klasyfikację pewnej liczby produktów poprzez 
zakwalifikowanie ich do wyższej klasy, co nie jest uzasadnione, gdyż czas trwania kontaktu 
wyrobu z pacjentem nie jest szczególnym czynnikiem przy określaniu klasyfikacji ryzyka.
Określenie czasu trwania kontaktu wyrobu z pacjentem powinno mieć związek z analizą 
ryzyka stwarzanego przez taki kontakt.
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