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Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 
Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w zakresie przeglądu dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 41
Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

(2a) Komisja powinna kontynuować 
rozważania oraz przeprowadzić szersze 
konsultacje na temat przetwarzania w celu 
zbadania możliwości opracowania 
odpowiednich przepisów gwarantujących 
wysoki poziom bezpieczeństwa pacjentów.

Or. en

Uzasadnienie

W dziedzinie przetwarzania opracowano w ostatnich latach zatwierdzone i sprawdzone 
procedury, które znacznie zmniejszają zarówno koszty w sektorze ochrony zdrowia, jak i ilość 
niebezpiecznych odpadów szpitalnych. Obecnie jednak z braku uregulowań na szczeblu UE 
nie można zmniejszyć zagrożenia niekontrolowanym przetwarzaniem wyrobów medycznych.
Uniemożliwia to również zapewnienie równych szans dla usługodawców zajmujących się 
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przetwarzaniem. Dlatego Komisja powinna opracować wniosek w oparciu o dokładną ocenę 
obecnych praktyk i ich rzeczywistych kosztów oraz o istniejące regulacje krajowe i badania 
rynkowe. Powinno to zapewnić bezpieczeństwo pacjentów oraz stworzyć jednolite standardy 
rynkowe w sektorze ochrony zdrowia.

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 42
Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

(2a) Komisja powinna kontynuować 
rozważania oraz przeprowadzić szersze 
konsultacje na temat przetwarzania w celu 
zbadania możliwości opracowania 
odpowiednich przepisów gwarantujących 
wysoki poziom bezpieczeństwa pacjentów.

Or. en

Uzasadnienie

W ostatnich latach technologie przetwarzania produktów medycznych rozwinięto i zaczęto 
coraz powszechniej stosować. Jednak działalność ta nie jest uregulowana na szczeblu UE, a 
przepisy krajowe znacznie się różnią. Dlatego Komisja Europejska powinna opracować 
wniosek w oparciu o dokładną ocenę obecnych praktyk i ich rzeczywistych kosztów, istniejące 
regulacje krajowe i badania rynkowe. To z kolei powinno stanowić podstawę dla przyszłego 
prawa, które maksymalnie zwiekszałoby bezpieczeństwo pacjentów w całej UE i tworzyło 
jednolite standardy rynkowe w sektorze ochrony zdrowia.

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 43
Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

(2a) Komisja powinna jak najszybciej 
wznowić rozważania oraz przeprowadzić 
szersze konsultacje na temat przetwarzania, 
które stanowi zagadnienie zdrowia 
publicznego, w celu zbadania możliwości 
opracowania odpowiednich przepisów 
gwarantujących wysoki poziom 
bezpieczeństwa pacjentów.

Or. en
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Uzasadnienie

W ostatnich latach technologie przetwarzania produktów medycznych rozwinięto i zaczęto 
coraz powszechniej stosować. Jednak działalność ta nie jest uregulowana na szczeblu UE, a 
przepisy krajowe znacznie się różnią. W niektórych państwach członkowskich dokonuje się 
niekontrolowanego przetwarzania bez zachowania obowiązujących norm jakości, co stanowi 
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów.

Poprawkę złożyły Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Poprawka 44
Punkt uzasadnienia 13

(13) W celu właściwego i skutecznego 
funkcjonowania przepisów dyrektywy 
93/42/EWG w odniesieniu do wskazówek 
regulacyjnych dotyczących pojawiających 
się na poziomie krajowym kwestii 
klasyfikacji wyrobów, w szczególności 
kwestii, czy dany produkt mieści się w 
definicji wyrobu medycznego czy też nie, w 
interesie nadzoru rynku krajowego oraz 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzkiego leży 
ustanowienie procedury podejmowania 
decyzji w sprawie tego, czy dany produkt 
spełnia kryteria definicji wyrobu 
medycznego czy też nie.

(13) W celu właściwego i skutecznego 
funkcjonowania przepisów dyrektywy 
93/42/EWG w odniesieniu do wskazówek 
regulacyjnych dotyczących pojawiających 
się na poziomie krajowym kwestii 
klasyfikacji wyrobów, w szczególności 
kwestii, czy dany produkt mieści się w 
definicji wyrobu medycznego czy też nie, w 
interesie nadzoru rynku krajowego oraz 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzkiego leży 
ustanowienie procedury podejmowania 
decyzji w sprawie tego, czy dany produkt 
spełnia kryteria definicji wyrobu 
medycznego czy też nie. Dla większego 
bezpieczeństwa prawnego decyzje te 
powinny dotyczyć wyłącznie pojedynczych 
wyrobów, w odpowiednim przypadku 
należących do gamy wyrobów 
generycznych. Powinny ponadto być 
skierowane do państw członkowskich i do 
producentów. Kluczowym elementem 
definicji wyrobu medycznego jest 
przeznaczenie wyrobu określone przez 
producenta. W związku z tym należy w pełni 
włączyć producentów w procedury, 
uwzględniając ich prawo do wypowiedzenia 
się, zanim zostanie podjęta jakakolwiek 
decyzja w sprawie definicji danego wyrobu.

Or. fr
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Uzasadnienie

Wiele kategorii wyrobów obejmuje szeroką gamę wyrobów, nie zawsze mających takie same 
dane identyfikacyjne i takie samo przeznaczenie. Dlatego też zasada ogólna powinna 
stanowić, że decyzje zawsze odnoszą się do pojedynczych wyrobów. Inaczej ma się rzecz w 
przypadku wyrobów pogrupowanych w jednorodne kategorie o takich samym danych 
identyfikacyjnych i takim samym przeznaczeniu. Z drugiej strony, przeznaczenie wyrobu 
określone przez producenta powinno być nieodłączną częścią definicji wyrobu medycznego, 
dlatego też producent odgrywa ważną rolę w procesie podejmowania decyzji.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 45
Punkt uzasadnienia 14

(14) W celu zapewnienia, że w przypadku, 
gdy wytwórca nie posiada zarejestrowanej 
siedziby we Wspólnocie, odpowiednie 
organy mogą zwracać się do jednej osoby 
upoważnionej przez wytwórcę w kwestiach 
dotyczących zgodności wyrobów z 
przepisami dyrektyw, konieczne jest 
wprowadzenie obowiązku wyznaczenia 
przez takiego wytwórcę upoważnionego 
przedstawiciela w odniesieniu do wszystkich 
klas wyrobów.

(14) W celu zapewnienia, że w przypadku, 
gdy wytwórca nie posiada zarejestrowanej 
siedziby we Wspólnocie, odpowiednie 
organy mogą zwracać się do jednej osoby 
upoważnionej przez wytwórcę w kwestiach 
dotyczących zgodności wyrobów z 
przepisami dyrektyw, konieczne jest 
wprowadzenie obowiązku wyznaczenia 
przez takiego wytwórcę upoważnionego 
przedstawiciela w odniesieniu do wszystkich 
klas wyrobów. Z tego tytułu przypomina się, 
że każdy wyrób medyczny wwieziony do 
Unii Europejskiej powinien spełniać 
wymogi niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Ze względów bezpieczeństwa każdy wyrób wwieziony do Wspólnoty powinien spełniać 
wymogi przyjęte w Unii Europejskiej.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 46
Punkt uzasadnienia 15 a (nowy)

(15a) W opinii z dnia 9 stycznia 2002 r. 
dotyczącej oceny zagrożenia zdrowia 
ludzkiego przez ftalan dwu-2-etyloheksylu 
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(DEHP) Komitet Naukowy ds. 
Toksyczności, Ekotoksyczności i 
Środowiska poparł konieczność przyjęcia 
środków zmniejszających zagrożenie 
wynikające z kontaktu z DEHP 
pochodzącym ze sprzętu medycznego. W 
załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG 
DEPH został sklasyfikowany jako 
substancja działająca szkodliwie na 
rozrodczość, kat. 2. W celu lepszej ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 
należy zakazać używania w wyrobach 
medycznych substancji sklasyfikowanych 
jako rakotwórcze, mutagenne lub 
działające szkodliwie na rozrodczość, jeśli 
dostępne są alternatywne wyroby, 
niezawierające takich substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Już dawno temu UE powinna podjąć działania w oparciu o opinię jednego ze swoich 
komitetów naukowych dotyczącą konieczności przyjęcia środków zmniejszających zagrożenie 
ze strony DEHP pochodzącego z urządzeń medycznych. DEHP jest substancją kategorii 
CMR. Możliwe, że również inne substancje kategorii CMR stosowane są w wyrobach 
medycznych. Stosowanie substancji kategorii CMR w substancjach i preparatach 
powszechnego użytku i w kosmetykach zostało już zabronione przez prawo UE. Ponadto 
zakazano stosowania DEPH i innych ftalanów działających szkodliwie na rozrodczość we 
wszystkich zabawkach. Substancji kategorii CMR nie należy stosować w wyrobach 
medycznych, jeśli dostępne są inne, bezpieczniejsze wyroby.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 47
Punkt uzasadnienia 18

(18) W związku z tym, że w polityce 
zdrowia publicznego inicjatywy na rzecz 
projektów służących bezpieczeństwu 
pacjentów odgrywają coraz większą rolę, 
konieczne jest wyraźne określenie 
uwzględnienia ergonomicznego projektu w 
wymogach zasadniczych. Ponadto wymogi 
zasadnicze kładą większy nacisk na kwestię 
poziomu wyszkolenia i wiedzy 

(18) W związku z tym, że w polityce 
zdrowia publicznego inicjatywy na rzecz 
projektów służących bezpieczeństwu 
pacjentów odgrywają coraz większą rolę, 
konieczne jest wyraźne określenie 
uwzględnienia ergonomicznego projektu w 
wymogach zasadniczych. Ponadto wymogi 
zasadnicze kładą większy nacisk na kwestię 
poziomu wyszkolenia i wiedzy 
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użytkownika, jak np. w przypadku 
użytkownika będącego laikiem w danej 
dziedzinie;

użytkownika, jak np. w przypadku 
użytkownika będącego laikiem w danej 
dziedzinie. Wytwórca produktu powinien 
położyć szczególny nacisk na konsekwencje 
nadużywania produktu i jego ujemny 
wpływ na organizm ludzki.

Or. pl

Uzasadnienie

Proponowana poprawka kładzie nacisk na bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników.

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 48
Punkt uzasadnienia 18 a (nowy)

(18a) Komisja powinna kontynuować 
rozważania oraz przeprowadzić szersze 
konsultacje na temat przetwarzania w celu 
zbadania możliwości opracowania 
odpowiednich przepisów gwarantujących 
wysoki poziom bezpieczeństwa pacjentów.

Or. en

Uzasadnienie

Przetwarzanie wyrobów medycznych nie jest uregulowane na szczeblu UE. W niektórych 
państwach członkowskich dokonuje się niekontrolowanego przetwarzania bez zachowania 
obowiązujących norm jakości, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. 
W państwach członkowskich, w których dostosowano przepisy, tak aby wspierały 
kontrolowane przetwarzanie, w dziedzinie przetwarzania opracowano dokładnie sprawdzone 
i zatwierdzone procedury. Brak uregulowań na szczeblu UE nie pozwala na zmniejszenie 
zagrożenia niekontrolowanym przetwarzaniem wyrobów medycznych ani na czerpanie 
korzyści z uregulowanego, zatwierdzonego przetwarzania we wszystkich państwach 
członkowskich.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 49
Punkt uzasadnienia 21

(21) W świetle coraz częstszego korzystania (21) W świetle coraz częstszego korzystania 
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z usług osób trzecich w celu realizacji 
projektu i produkcji wyrobów w imieniu 
wytwórcy ważne jest, aby wytwórca 
wykazał, że stosuje odpowiednie środki 
kontroli wobec osoby trzeciej, 
umożliwiające zapewnienie skutecznego 
działania systemu kontroli jakości.

z usług osób trzecich w celu realizacji 
projektu i produkcji wyrobów w imieniu 
wytwórcy ważne jest, aby wytwórca 
wykazał, że stosuje odpowiednie środki 
kontroli wobec osoby trzeciej, 
umożliwiające zapewnienie skutecznego 
działania systemu kontroli jakości. Właściwe 
organy mogą również podjąć decyzję o 
bezpośrednim przeprowadzeniu kontroli.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, właściwe organy muszą mieć możliwość 
przeprowadzenia inspekcji.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 50
Punkt uzasadnienia 21 a (nowy)

(21a) Przepisy prawne dotyczące 
przygotowania wyrobów medycznych do 
ponownego użytku są bardzo zróżnicowane 
w poszczególnych państwach 
członkowskich. Komisja powinna zbadać, 
jakie są następstwa różnych przepisów w 
odniesieniu do ochrony pacjentów i 
efektywności kosztów. W razie potrzeby 
Komisja powinna zaproponować środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości.

Or. de

Uzasadnienie

W komisjach opiniodawczych przyjęto szereg poprawek dotyczących przygotowania do 
ponownego użytku. Kwestia ta była wielokrotnie omawiana również przez członków Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Autor 
poprawki uważa, że ewentualne ustawodawstwo powinna poprzedzić dokładna analiza.
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 51
Punkt uzasadnienia 23 a (nowy)

(23a) W świetle decyzji 2006/512/WE w 
sprawie komitologii wprowadzającej 
procedurę regulacyjną połączoną z 
kontrolą w odniesieniu do środków o 
zasięgu ogólnym mających na celu zmianę 
innych niż istotne elementów aktu 
podstawowego przyjętego w procedurze 
współdecyzji, konieczna jest stosowna 
zmiana dyrektywy 90/385/EWG oraz 
dyrektywy 93/43/EWG. Procedurę 
regulacyjną połączoną z kontrolą należy 
zastosować do przyjęcia poprawek do 
załączników do dyrektywy 93/43/EWG, 
decyzji dotyczących klasyfikacji wyrobów 
medycznych oraz decyzji dotyczących 
wycofania z rynku, zakazu lub ograniczenia 
wprowadzania na rynek wyrobów 
medycznych aktywnego osadzania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest niezbędna w celu harmonizacji tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii, a w szczególności w celu zastąpienia zwykłej procedury komisji regulacyjnej 
przez komisję regulacyjną połączoną z kontrolą, ponieważ odnośne środki to środki o zasięgu 
ogólnym mające na celu zmianę innych niż istotne elementów projektu prawa. Wymienia 
środki, które powinny zostać objęte nową procedurą.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 52
Punkt uzasadnienia 24 a (nowy)

(24a) W świetle osiągnięć w dziedzinie 
przetwarzania wyrobów medycznych, 
Komisja podejmie szerokie konsultacje w 
celu zbadania postępów w opracowywaniu 
odpowiednich przepisów wspólnotowych 
dotyczących przetwarzania wyrobów 
medycznych, mających zapewnić wysoki 
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poziom bezpieczeństwa pacjentów.

Or. en

Uzasadnienie

W ciągu ostatnich lat poczyniono postępy w dziedzinie przetwarzania, ale brakuje unijnych 
przepisów w tym zakresie. Może prowadzić to do niekontrolowanego przetwarzania 
stwarzającego poważne zagrożenia dla pacjentów. Przepisy na szczeblu UE pomogłyby 
uniknąć takiego niebezpieczeństwa.

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 53
Artykuł 1 punkt 1 litera a (i)

Artykuł 1 ustęp 2 litera (a) (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, 
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:

- diagnozowania, zapobiegania, 
monitorowania, leczenia lub łagodzenia 
przebiegu chorób,

- diagnozowania, zapobiegania, 
monitorowania, leczenia lub łagodzenia 
przebiegu chorób,

- diagnozowania, monitorowania, leczenia, 
łagodzenia lub rehabilitacji w przypadku 
urazu lub upośledzenia,

- diagnozowania, monitorowania, leczenia, 
łagodzenia lub rehabilitacji w przypadku 
urazu lub upośledzenia,

- badań, zastąpienia lub zmiany budowy 
anatomicznej lub procesów fizjologicznych,

- badań, zastąpienia lub zmiany budowy 
anatomicznej lub procesów fizjologicznych,

- regulacji poczęć, - regulacji poczęć,

- 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;

- i który

- nie osiąga swojego głównego 
zamierzonego działania w lub na ciele 
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człowieka za pomocą środków 
farmakologicznych, immunologicznych lub 
metabolicznych, lecz który może być 
wspomagany w swoich funkcjach przez 
takie środki;
- przez swoją formę lub sposób prezentacji 
albo umieszczenia go przez wytwórcę na 
rynku nie wywołuje u odbiorców wrażenia, 
że produkt posiada właściwości medyczne, 
które można wykorzystać do leczenia 
chorób ludzkich lub zapobiegania im,”

Or. nl

Uzasadnienie

Uściślenie definicji „wyrobu” zapewni, że produkty lecznicze nie będą opisywane i 
certyfikowane jako wyroby medyczne w celu obejścia surowych procedur zatwierdzania i 
środków bezpieczeństwa obowiązujących w przypadku produktów leczniczych. Jest to sposób 
zmniejszenia ryzyka, że producenci mogliby przedstawiać swoje produkty jako wyroby 
medyczne, równocześnie starając się zyskać na wrażeniu, że są one równorzędne z 
produktami leczniczymi. Mogłoby to powodować nieuczciwą konkurencję.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 54
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 LITERA a (i)

Artykuł 1 ustęp 2 litera (a) (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, 
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:

— diagnozowania, zapobiegania, 
monitorowania, leczenia lub łagodzenia 
przebiegu chorób,

— diagnozowania, zapobiegania, 
monitorowania, leczenia lub łagodzenia 
przebiegu chorób,

— diagnozowania, monitorowania, leczenia, 
łagodzenia lub rehabilitacji w przypadku 
urazu lub upośledzenia,

— diagnozowania, monitorowania, leczenia, 
łagodzenia lub rehabilitacji w przypadku 
urazu lub upośledzenia,

— badań, zastąpienia lub zmiany budowy — badań, zastąpienia lub zmiany budowy 
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anatomicznej lub procesów fizjologicznych, anatomicznej lub procesów fizjologicznych,
— regulacji poczęć, — regulacji poczęć,

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;”

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;”

Za wyrób medyczny może być uznany także 
preparat (wyrób, produkt), którego 
działanie lecznicze, profilaktyczne, 
pielęgnacyjne lub wspomagające wynika z 
jego właściwości fizyko-chemicznych, a nie 
ze specyficznego działania 
farmakologicznego. Preparat 
farmaceutyczny zarejestrowany w kategorii 
wyrobu medycznego może zawierać 
substancje farmakologicznie aktywne, o ile 
są one dopuszczone do stosowania na 
terytorium państw członkowskich, nie są 
ujęte w wykazie środków silnie działających 
lub odurzających, a ich zawartość w 
wyrobie nie powoduje działania 
ogólnoustrojowego. Dopuszczalna 
zawartość substancji farmakologicznie 
aktywnych w wyrobie medycznym musi być 
mniejsza od ich minimalnych dawek 
skutecznych (wywierających efekt 
farmakologiczny), określonych w 
Farmakopei Państw Członkowskich bądź 
źródłach lub przepisach równoważnych.”

Or. pl

Uzasadnienie

Proponowana poprawka pozwala ściślej rozgraniczyć produkty do tej pory nie zdefiniowane, 
należące do rozmaitych grup, o rozmaitych zastosowaniach.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 55
Artykuł 1 punkt 1 litera a (i)

Artykuł 1 ustęp 2 litera (a) część wprowadzająca (Dyrektywa 90/385/EWG)
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„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:

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. es

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 56
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 LITERA (D)

Artykuł 1 ustęp 4b (Dyrektywa 90/385/EWG)

4b. Jeśli wyrób zawiera, jako integralną 
część, substancję, która używana oddzielnie 
może być uważana za produkt inżynierii 
tkanek ludzkich w rozumieniu [art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr […] Parlamentu 
Europejskiego i Rady (**) [w sprawie 
zaawansowanych terapii i zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004]], i która 
działa na organizm ludzki w sposób 
pomocniczy do działania wyrobu, wówczas 
taki wyrób musi zostać oceniony i 
zatwierdzony zgodnie z niniejszą dyrektywą.

4b. Jeśli wyrób zawiera, jako integralną 
część, substancję, która używana oddzielnie 
może być uważana za produkt leczniczy 
terapii zaawansowanej w rozumieniu [art. 2 
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr […] 
Parlamentu Europejskiego i Rady (**) [w 
sprawie zaawansowanych terapii i 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
726/2004]], której część komórkowa lub 
tkankowa zawiera wyłącznie niezdolne do 
życia tkanki lub komórki i która działa na 
organizm ludzki w sposób pomocniczy do 
działania wyrobu, wówczas taki wyrób musi 
zostać oceniony i zatwierdzony zgodnie z 
niniejszą dyrektywą.

Jeżeli istnieją wątpliwości co do 
pomocniczej funkcji substancji, należy 
wyjaśnić kwestię jej klasyfikacji za pomocą 
naukowej rekomendacji, jak określono to w 
art. 18 rozporządzenia (WE) nr [...] 
Parlamentu Europejskiego i Rady (**) [w 
sprawie produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej i zmieniającego 
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rozporządzenie (WE) nr 726/2004].
Niezależnie od rezultatu tej rekomendacji 
EMEA zawsze ocenia wiążące się z daną 
substancją aspekty etyczne.

Or. de

Uzasadnienie

Konieczne jest wyjaśnienie definicji wyrobów łączonych, objętych zakresem dyrektyw 
93/42/EWG i 90/385/EWG, aby były one zgodne z podejściem zaproponowanym w 
sprawozdaniu Mikolášika w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej. 

Oprócz produktów inżynierii tkanek ludzkich wyroby łączone mogą zawierać również 
produkty lecznicze przeznaczone do terapii genowej i terapii komórkowej, jak na przykład 
testowane obecnie wyroby wykorzystywane w protezach naczyniowych i implantach bioder. 
Powinny one również zostać objęte zakresem dyrektywy.

Poprawkę złożył Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 57
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 LITERA (D)

Artykuł 1 ustęp 4b (Dyrektywa 90/385/EWG)

4b. Jeśli wyrób zawiera, jako integralną 
część, substancję, która używana oddzielnie 
może być uważana za produkt inżynierii 
tkanek ludzkich w rozumieniu [art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr […] Parlamentu 
Europejskiego i Rady (**) [w sprawie 
zaawansowanych terapii i zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004]], i która 
działa na organizm ludzki w sposób 
pomocniczy do działania wyrobu, wówczas 
taki wyrób musi zostać oceniony i 
zatwierdzony zgodnie z niniejszą dyrektywą.

4b. Jeśli wyrób zawiera, jako integralną 
część, substancję, która używana oddzielnie 
może być uważana za produkt inżynierii 
tkanek ludzkich w rozumieniu [art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr […] Parlamentu 
Europejskiego i Rady (**) [w sprawie 
zaawansowanych terapii i zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004, wówczas 
taki wyrób musi zostać oceniony i 
zatwierdzony zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty uważane za produkty inżynierii tkanek zawierają części tkanek lub komórek, które 
zastępują, naprawiają lub regenerują tkanki ludzkie. Produkty te są bardzo wrażliwe i 
wchodzą w reakcje z żywymi komórkami, powinny zatem być objęte przepisami dotyczącymi 
wyrobów farmaceutycznych.
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 58
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA (A A) (nowa)
Artykuł 6 ustęp 2a (Dyrektywa 90/385/EWG)

(aa) Dodaje się ustęp 2a o następującym 
brzmieniu:
„2a. W przypadku odniesienia do 
niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 
5a i 7 decyzji 1999/468/WE zmienionej 
decyzją 2006/512/WE.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest niezbędna w celu harmonizacji tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii, a w szczególności w celu włączenia procedury komisji regulacyjnej połączonej z 
kontrolą, ponieważ niektóre z odnośnych środków to środki o zasięgu ogólnym mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów projektu prawa.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 59
Artykuł 1 punkt 3

Artykuł 10 a ustęp 1 akapit 1 a (nowy) (Dyrektywa 90/385/EWG)

Państwa członkowskie mogą żądać 
informacji o wszelkich danych 
pozwalających na identyfikację wyrobów, a 
także o etykiecie i instrukcji używania, 
kiedy wyroby takie wprowadzane są do 
użytku na ich terytorium.

Or. es

Uzasadnienie

Dodanie drugiego akapitu jest niezbędne, aby umożliwić odpowiednim organom prowadzenie 
odpowiedniej kontroli rynku w odniesieniu do wyrobów wprowadzanych do użytkowania na 
ich terytorium; akapit zapewnia ponadto spójność z dyrektywą 93/42/EWG, gdzie akapit taki 
odnosi się do wyrobów klasy IIb i III, czyli do wyrobów o niższym potencjale zagrożenia. 
Mając na uwadze, że wszystkie implanty aktywne to wyroby o najwyższym potencjale 
zagrożenia, nie jest niezbędne wprowadzanie jakiegokolwiek dodatkowego uściślenia 
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dotyczącego wyrobów, do których ma zastosowanie omawiany środek.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 60
Artykuł 1 punkt 3

Artykuł 10 a ustęp 2 akapit 2 (Dyrektywa 90/385/EWG)

W odniesieniu do wyrobów, o których 
mowa w ust. 1, upoważniony przedstawiciel 
informuje właściwe organy Państwa 
Członkowskiego, w którym posiada on 
zarejestrowaną siedzibę, o adresie 
zarejestrowanej siedziby oraz kategorii 
danych wyrobów.

W odniesieniu do wyrobów, o których 
mowa w ust. 1, upoważniony przedstawiciel 
informuje właściwe organy Państwa 
Członkowskiego, w którym posiada on 
zarejestrowaną siedzibę, o adresie 
zarejestrowanej siedziby oraz kategorii 
danych wyrobów. Każdy wyrób medyczny 
wwieziony do Unii Europejskiej powinien 
spełniać wymogi niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Ze względów bezpieczeństwa każdy wyrób wwieziony do Wspólnoty powinien spełniać 
wymogi przyjęte w Unii Europejskiej.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 61
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 10c (Dyrektywa 90/385/EWG)

Jeżeli Państwo Członkowskie uzna w 
odniesieniu do danego produktu lub grupy 
produktów, że w celu zapewnienia ochrony 
zdrowia oraz bezpieczeństwa i/lub 
zapewnienia przestrzegania wymogów w 
zakresie zdrowia publicznego, produkty 
takie winny zostać wycofane z obrotu lub 
winien zostać wydany zakaz lub 
ograniczenie wprowadzania ich do obrotu i 
używania, wówczas może ono podjąć 
wszelkie uzasadnione środki przejściowe. 
Państwo Członkowskie informuje następnie 
Komisję oraz wszystkie pozostałe Państwa 

Jeżeli Państwo Członkowskie uzna w 
odniesieniu do danego produktu lub grupy 
produktów, że w celu zapewnienia ochrony 
zdrowia oraz bezpieczeństwa i/lub 
zapewnienia przestrzegania wymogów w 
zakresie zdrowia publicznego, produkty 
takie winny zostać wycofane z obrotu lub 
winien zostać wydany zakaz lub 
ograniczenie wprowadzania ich do obrotu i 
używania, wówczas może ono podjąć 
wszelkie uzasadnione środki przejściowe.
Państwo Członkowskie informuje następnie 
Komisję oraz wszystkie pozostałe Państwa 



PE 376.778v01-00 16/59 AM\628089PL.doc

PL

Członkowskie o zastosowanych środkach 
przejściowych podając uzasadnienie swojej 
decyzji. 
O ile jest to możliwe, Komisja konsultuje się 
ze stronami zainteresowanymi i Państwami 
Członkowskimi. 

Członkowskie o zastosowanych środkach 
przejściowych podając uzasadnienie swojej 
decyzji. 
O ile jest to możliwe, Komisja konsultuje się 
ze stronami zainteresowanymi i Państwami 
Członkowskimi i przekazuje im swoją 
opinię.

Jeżeli środki krajowe są uzasadnione, 
Komisja podejmuje niezbędne środki 
wspólnotowe zgodnie z procedurą 
określoną w art. 6 ust. 2. W przypadku, gdy 
środki krajowe są nieuzasadnione, Komisja 
informuje wszystkie Państwa Członkowskie 
oraz strony zainteresowane, z którymi 
odbywała konsultacje.”;

Or. pl

Uzasadnienie

Komisja Europejska powinna ściśle współpracować z Państwami Członkowskimi.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 62
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 10c ustęp 4 (Dyrektywa 90/385/EWG)

Jeżeli środki krajowe są uzasadnione, 
Komisja podejmuje niezbędne środki 
wspólnotowe zgodnie z procedurą określoną 
w art. 6 ust. 2. W przypadku, gdy środki 
krajowe są nieuzasadnione, Komisja 
informuje wszystkie Państwa Członkowskie 
oraz strony zainteresowane, z którymi 
odbywała konsultacje.”

Jeżeli środki krajowe są uzasadnione, 
Komisja podejmuje niezbędne środki 
wspólnotowe zgodnie z procedurą określoną 
w art. 6 ust. 2a. W przypadku, gdy środki 
krajowe są nieuzasadnione, Komisja 
informuje wszystkie Państwa Członkowskie 
oraz strony zainteresowane, z którymi 
odbywała konsultacje.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest niezbędna w celu harmonizacji tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii, a w szczególności w celu włączenia procedury komisji regulacyjnej połączonej z 
kontrolą, ponieważ niektóre z odnośnych środków to środki o zasięgu ogólnym mające na celu 
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zmianę innych niż istotne elementów projektu prawa.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 63
ARTYKUŁ 2 PUNKT -1 A (nowy)

punkt uzasadnienia 7 (Dyrektywa 93/42/EWG)

(-1a) Punkt uzasadnienia 7 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„mając na uwadze, że wymogi zasadnicze, 
jak i pozostałe wymogi wymienione w 
załącznikach do niniejszej dyrektywy, 
zawierające jakiekolwiek odniesienie do 
‘minimalizacji’ lub ‘zmniejszenia’ 
zagrożenia muszą być interpretowane i 
stosowane z uwzględnieniem najlepszych z 
dostępnych produktów, technologii i 
praktyk projektowania oraz uwarunkowań 
technicznych i ekonomicznych zgodnych z 
wysokim poziomem ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa.”

Or. en

Uzasadnienie

Punkty uzasadnienia należy uaktualnić. Wymogi zasadnicze muszą stwarzać zachętę do 
ulepszania projektowania, dlatego też powinny opierać się na najlepszym dostępnym 
projekcie, a nie na przestarzałych wzorach.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 64
Artykuł 2 punkt 1 litera (a) (I)

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

i) w lit. a) zdanie wprowadzające otrzymuje 
następujące brzmienie:

i) w lit. a) zdanie wprowadzające otrzymuje 
następujące brzmienie:

„wyrób medyczny” oznacza dowolny 
przyrząd, aparat, urządzenie, 
oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, 
stosowany samodzielnie lub w połączeniu, 
łącznie z oprogramowaniem koniecznym do 

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

jego właściwego funkcjonowania, 

- który nie osiąga swojego głównego 
zamierzonego działania w lub na ciele 
człowieka za pomocą środków 
farmakologicznych, immunologicznych lub 
metabolicznych, lecz który może być 
wspomagany w swoich funkcjach przez 
takie środki;
- którego forma lub sposób prezentacji albo 
umieszczenia przez wytwórcę na rynku nie 
wywołuje u odbiorców wrażenia, że produkt 
posiada właściwości medyczne, które 
można wykorzystać do leczenia chorób 
ludzkich lub zapobiegania im,
i który według przeznaczenia wytwórcy ma 
być używany w odniesieniu do ludzi do 
celów:”

Or. nl

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zmniejszenie ryzyka, że producenci mogliby przedstawiać swoje 
produkty jako wyroby medyczne, równocześnie starając się zyskać na wrażeniu, że są one 
równorzędne z produktami leczniczymi, chociaż nie muszą być poddane rejestracji 
obowiązującej produkty lecznicze, co jest bardziej wymagającą procedurą, a przez to mogliby 
uniknąć również wyższych kosztów.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 65
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 LITERA (A) (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, wraz z wszelkimi akcesoriami, 
łącznie z oprogramowaniem przeznaczonym 
zgodnie z intencją wytwórcy specjalnie do 
celów diagnostycznych i koniecznym do 
jego właściwego funkcjonowania, który 
według przeznaczenia wytwórcy ma być 
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używany w odniesieniu do ludzi do celów:

Or. de

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł powinien obejmować wyłącznie oprogramowanie diagnostyczne, a nie 
wszystkie jego rodzaje. Dodanie zwrotu „do celów medycznych” może doprowadzić do 
wyłączenia niektórych wyrobów z zakresu dyrektywy. Doprowadziłoby to do powstania 
niepewności wśród użytkowników i mogło skutkować stosowaniem wobec pacjentów 
nieskontrolowanych wyrobów.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 66
Artykuł 2 punkt 1 litera (a) (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:”

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. es

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 67
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 LITERA (A) (I A) (nowa)

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

(ia) w lit. a) dodaje się tiret w następującym 
brzmieniu:
„- korygowania wzroku lub wyglądu oka 
poprzez umieszczenie na gałce ocznej;”
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Or. en

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 68
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 LITERA (A) (I A) (nowa)

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

(ia) drugi akapit lit. a) otrzymuje 
następujące brzmienie:
„i który:
- nie osiąga swojego głównego 
zamierzonego działania w lub na ciele 
człowieka za pomocą środków 
farmakologicznych, immunologicznych lub 
metabolicznych, lecz który może być 
wspomagany w swoich funkcjach przez 
takie środki;
- poprzez swoją formę lub sposób 
umieszczenia przez wytwórcę na rynku nie 
wywołuje wrażenia, że produkt posiada 
właściwości medyczne, które można 
wykorzystać do leczenia chorób ludzkich 
lub zapobiegania im,”

Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować bezpieczeństwo pacjenta. Rozróżnienie między wyrobem medycznym i 
produktem leczniczym musi być wyraźniejsze. Podróbki muszą być objęte tą samą kategorią, 
co wyroby oryginalne.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 69
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 LITERA (A) (I A) (nowa)

Artykuł 1 ustęp 2 litera (h a) (nowa) (Dyrektywa 93/42/EWG)

(ia) dodaje się lit. (ha) w następującym 
brzmieniu:
„(ha) ‘przetwarzanie’ oznacza 
przywracanie zużytemu produktowi 
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medycznemu bezpieczeństwa 
funkcjonalnego; zgodnie z niniejszym 
artykułem osoba prawna lub fizyczna i/lub 
jej upoważniony przedstawiciel uznana jest 
za wytwórcę, jeśli przetwarza produkt 
medyczny i umieszcza go na rynku.”

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawki art. 21 lit. a) nowa.

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 70
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 LITERA (A) (II A) (nowa)

Artykuł 1 ustęp 2 litera (k a) (nowa) (Dyrektywa 93/42/EWG)

(iia) dodaje się lit. (ka) w następującym 
brzmieniu:
„(ka) ‘przetwarzanie’ oznacza czyszczenie, 
dezynfekcję i sterylizację zużytego produktu 
medycznego, w tym prace dodatkowe, a 
także testowanie i przywracanie 
bezpieczeństwa funkcjonalnego i 
higienicznego w celu bezpiecznego 
ponownego użycia.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka łączy się z nowym punktem uzasadnienia 2a dotyczącym przetwarzania.

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 71
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 LITERA (A) (II A) (nowa)

Artykuł 1 ustęp 2 litera (k a) (nowa) (Dyrektywa 93/42/EWG)

(iia) dodaje się lit. (ka) w następującym 
brzmieniu:
„(ka) ‘przetwarzanie’ oznacza czyszczenie, 
dezynfekcję i sterylizację zużytego produktu 
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medycznego, w tym prace dodatkowe, a 
także testowanie i przywracanie 
bezpieczeństwa funkcjonalnego i 
higienicznego w celu bezpieczniejszego 
użycia.”

Or. en

Uzasadnienie

W bieżącej wersji dyrektywy w sprawie produktów medycznych przetwarzanie nie zostało 
zdefiniowane. Sytuacja taka wywołuje niepewność prawną, która powinna zostać 
wyeliminowana dzięki proponowanej poprawce.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 72
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 LITERA (A) (II A) (nowa)

Artykuł 1 ustęp 2 litera (k a) (nowa) (Dyrektywa 93/42/EWG)

(iia) dodaje się lit. (ka) w następującym 
brzmieniu: 
„(ka) ‘przetwarzanie’ oznacza czyszczenie, 
dezynfekcję i sterylizację zużytego produktu 
medycznego, a także przywracanie i 
testowanie bezpieczeństwa funkcjonalnego 
i higienicznego w celu bezpiecznego 
ponownego użycia.”

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba zdefiniowania przetwarzania.

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 73
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 LITERA (A) (II A) (nowa)

Artykuł 1 ustęp 2 litera (k a) (nowa) (Dyrektywa 93/42/EWG)

(iia) dodaje się literę (ka) w następującym 
brzmieniu:
„(ka) ‘przetwarzanie’ oznacza czyszczenie, 
dezynfekcję i sterylizację zużytego produktu 
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medycznego, w tym prace dodatkowe, a 
także testowanie i przywracanie 
bezpieczeństwa funkcjonalnego i 
higienicznego w celu bezpiecznego 
ponownego użycia.”

Or. en

Uzasadnienie

W bieżącej wersji dyrektywy w sprawie produktów medycznych przetwarzanie nie zostało 
zdefiniowane. Sytuacja taka wywołuje niepewność prawną, która powinna zostać 
wyeliminowana dzięki proponowanej poprawce.

Poprawkę złożyły Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Poprawka 74
Artykuł 2 punkt 1 litera (a) (II a) (nowa)

Artykuł 1 ustęp 2 punkt 1 (nowy) (Dyrektywa 93/42/EWG)

(ii a) dodaje się pkt (k a) w brzmieniu:

„(k a) „dane biofizyczne i 
biomechaniczne”: dane pochodzące z prac 
z dziedziny biofizyki, biomechaniki, 
symulacji, modelowania badań klinicznych 
lub jakichkolwiek prac naukowych 
opartych na potwierdzonej wiedzy lub na 
sprawdzonych technologiach. Dane te 
można zamieścić w szczególności na 
potwierdzenie danych klinicznych 
wymienionych w pkt k) powyżej.”

Or. fr

Uzasadnienie

W niektórych kategoriach wyrobów medycznych opracowanie protokołów i przeprowadzenie 
badań klinicznych stało się trudne czy wręcz niemożliwe. Badania naukowe dają obecnie 
możliwość zaradzenia tym niedogodnościom poprzez opracowanie narzędzi z zakresu 
biofizyki, symulacji i modelowania. Prace takie pozwalają na uwiarygodnienie etapów 
preklinicznych i lepsze przygotowanie badań klinicznych.



PE 376.778v01-00 24/59 AM\628089PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 75
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 LITERA (E)

Artykuł 1 ustęp 4b (Dyrektywa 93/42/EWG)

4b. Jeśli wyrób zawiera jako integralną 
część substancję, która używana oddzielnie 
może być uważana za produkt inżynierii 
tkanek ludzkich w rozumieniu [art. 2 ust. 2] 
rozporządzenia (WE) nr […] Parlamentu 
Europejskiego i Rady (**) [rozporządzenie 
w sprawie zaawansowanych terapii i 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
726/2004]] i która działa na organizm w 
sposób pomocniczy do działania wyrobu, 
wówczas taki wyrób musi zostać oceniony i 
zatwierdzony zgodnie z niniejszą dyrektywą.

4b. Jeśli wyrób zawiera, jako integralną 
część, substancję, która używana oddzielnie 
może być uważana za produkt inżynierii 
tkanek ludzkich w rozumieniu [art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr […] Parlamentu 
Europejskiego i Rady (**) [w sprawie 
zaawansowanych terapii i zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004]], 
wówczas taki wyrób musi zostać oceniony i 
zatwierdzony zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty uważane za produkty inżynierii tkanek zawierają części tkanek lub komórek, które 
zastępują, naprawiają lub regenerują tkanki ludzkie. Produkty te są bardzo wrażliwe i 
wchodzą w reakcje z żywymi komórkami, powinny zatem być objęte przepisami dotyczącymi 
wyrobów farmaceutycznych.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 76
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 LITERA (E)

Artykuł 1 ustęp 4b (Dyrektywa 93/42/EWG)

4b. Jeśli wyrób zawiera jako integralną 
część substancję, która używana oddzielnie 
może być uważana za produkt inżynierii 
tkanek ludzkich w rozumieniu [art. 2 ust. 2] 
rozporządzenia (WE) nr […] Parlamentu 
Europejskiego i Rady (**) [rozporządzenie 
w sprawie zaawansowanych terapii i 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
726/2004]] i która działa na organizm w 
sposób pomocniczy do działania wyrobu, 
wówczas taki wyrób musi zostać oceniony i 
zatwierdzony zgodnie z niniejszą dyrektywą.

4b. Jeśli wyrób zawiera jako integralną 
część substancję, która używana oddzielnie 
może być uważana za produkt leczniczy 
terapii zaawansowanej w rozumieniu [art. 2 
ust. 2] rozporządzenia (WE) nr […] 
Parlamentu Europejskiego i Rady (**) 
[rozporządzenie w sprawie zaawansowanych 
terapii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
726/2004]], której część komórkowa lub 
tkankowa zawiera wyłącznie niezdolne do 
życia tkanki lub komórki i która działa na 
organizm w sposób pomocniczy do działania 
wyrobu, wówczas taki wyrób musi zostać 
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oceniony i zatwierdzony zgodnie z niniejszą 
dyrektywą.

Jeżeli istnieją wątpliwości co do 
pomocniczej funkcji substancji, należy 
wyjaśnić kwestię jej klasyfikacji za pomocą 
naukowej rekomendacji, jak określono to w 
art. 18 rozporządzenia (WE) nr [...] 
Parlamentu Europejskiego i Rady (**) [w 
sprawie produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004].
Niezależnie od wyniku tej rekomendacji 
EMEA zawsze ocenia wiążące się z daną 
substancją aspekty etyczne.

Or. de

Uzasadnienie

Konieczne jest wyjaśnienie definicji wyrobów łączonych, objętych zakresem dyrektyw 
93/42/EWG i 90/385/EWG, aby były one zgodne z podejściem zaproponowanym w 
sprawozdaniu Mikolášika w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej. 

Oprócz produktów inżynierii tkanek ludzkich wyroby łączone mogą zawierać również 
produkty lecznicze przeznaczone do terapii genowej i terapii komórkowej, jak na przykład 
testowane obecnie wyroby wykorzystywane w protezach naczyniowych i implantach bioder. 
Powinny one również zostać objęte zakresem dyrektywy.

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 77
Artykuł 2 punkt 1 litera (f) (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, ze 
względu na zastosowanie definicji ujętej w 
art. 1 ust. 2 lit. b) powyższej dyrektywy, czy 
też niniejsza dyrektywa, należy w 
szczególności wziąć pod uwagę podstawowy 
sposób działania tego produktu;

Or. nl
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Uzasadnienie

Uściślenie definicji „wyrobu” zapewni, że produkty lecznicze nie będą opisywane i 
certyfikowane jako wyroby medyczne w celu obejścia surowych procedur zatwierdzania i 
środków bezpieczeństwa obowiązujących w przypadku produktów leczniczych. Dyrektywa o 
wyrobach medycznych nie ma zastosowania, jeżeli wyrób odpowiada definicji „produktu 
leczniczego” zapisanej w dyrektywie o produktach leczniczych. Dlatego też do stwierdzenia, 
czy dany wyrób jest produktem leczniczym czy wyrobem leczniczym, należy uwzględnić, 
zgodnie z dyrektywą 2001/83, wszystkie poszczególne kryteria ustanowione dla produktu 
leczniczego jako kryteria rozłączne, a nie łączne.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 78
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 LITERA (F) (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 ze 
względu na zastosowanie kryteriów ujętych 
w art. 1 ust. 2 lit. b) powyższej dyrektywy, 
czy też niniejsza dyrektywa, należy w 
szczególności wziąć pod uwagę podstawowy 
sposób działania tego produktu;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować bezpieczeństwo pacjenta. Rozróżnienie między wyrobem medycznym i 
produktem leczniczym musi być wyraźniejsze.  Podróbki muszą być objęte tą samą kategorią, 
co wyroby oryginalne.

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 79
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 LITERA (F) (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 

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

względu na zastosowanie kryteriów ujętych 
w art. 1 ust. 2 lit. b) powyższej dyrektywy, 
czy też niniejsza dyrektywa, należy w 
szczególności wziąć pod uwagę podstawowy 
sposób działania tego produktu;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić wnioskowaną dyrektywę, aby włączyć bardziej rygorystyczną definicję 
produktów medycznych. Utrudni to rejestrowanie leków jako produktów medycznych.  
Wniosek Komisji w sprawie zmiany dyrektywy zawiera zmiany definicji w art. 1. Jednak 
definicja produktu medycznego w art. 1 ust. 2 lit. a) zasadniczo pokrywa się z definicją w 
obecnej dyrektywie.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 80
Artykuł 2 punkt 1 litera (f) (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, ze 
względu na zastosowanie kryteriów ujętych 
w art. 1 ust. 2 lit. b) powyższej dyrektywy, 
czy też niniejsza dyrektywa, należy w 
szczególności wziąć pod uwagę podstawowy 
sposób działania tego produktu;

Or. nl

Uzasadnienie

W obecnej sytuacji tekst ten powinien być postrzegany jako zmniejszający znaczenie testów 
prezentacji, a klasyfikacja powinna skupiać się na głównym sposobie działania wyrobu. 
Dzięki proponowanej poprawce stosowanie drugiej części definicji „produktu leczniczego” 
nie będzie odbierane jako ważniejsze od pierwszej części tej definicji.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 81
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 LITERA (G)
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Artykuł 1 ustęp 6 (Dyrektywa 93/42/EWG)

g) skreśla się ust. 6; (g) Ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Jeśli produkt objęty jest zakresem 
dyrektyw Rady 93/42/WE oraz 89/686/WE, 
zastosowanie mają odpowiednie wymogi 
zasadnicze obu dyrektyw. Jeżeli produkt 
posiada główne przewidziane zastosowanie 
jako produkt medyczny zgodnie z dyrektywą 
93/42/EWG, spełnione są przepisy tej 
dyrektywy, łącznie z oceną zgodności. W 
przypadku wątpliwości wytwórca musi 
skonsultować się z jednostką notyfikowaną 
lub uprawnionym organem.”

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku niektórych środków ochrony osobistej ważne jest, żeby podlegały zakresowi 
dyrektywy 93/42/EWG. Odnosi się to przede wszystkim do artykułów, które mają bezpośredni 
kontakt z wnętrzem ciała, np. do rękawic.

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 82
Artykuł 2 punkt 2 

Artykuł 4 ustęp 2 tiret 2 (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 towarzyszy deklaracja 
określona w załączniku VIII, która 
przekazywana jest konkretnemu pacjentowi 
albo pacjentowi oznaczonemu akronimem 
lub kodem liczbowym.

Or. it

Uzasadnienie

Pojęcie „konkretny pacjent” istnieje już w obowiązującej dyrektywie. Może się również 
zdarzyć, że ze względu na ochronę danych osobowych i na tajemnicę lekarską pacjent będzie 
identyfikowany na podstawie akronimu lub kodu liczbowego. Aby jak najlepiej informować 
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pacjenta, oryginalna deklaracja nadal będzie przechowywana w prowadzonej przez dentystę 
kartotece pacjenta, a pacjent otrzyma kopię. Ponieważ pacjent nie ma obowiązku zachowania 
deklaracji, jest to rozwiązanie praktyczne i odpowiednie, nienaruszające praw pacjenta.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 83
ARTYKUŁ 2 PUNKT 2 A (nowy) 

Artykuł 7 ustęp 1 (Dyrektywa 93/42/EWG)

(2a) Pierwszy akapit art. 7 ust. 2 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„W przypadku odniesienia do niniejszego 
ustępu, zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów 
jej art. 8.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka techniczna przystosowuje istniejący tekst do przepisów nowej komitologii.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 84
ARTYKUŁ 2 PUNKT 2 A (nowy) 

Artykuł 7 ustęp 2 a (nowy) (Dyrektywa 93/42/EWG)

(2a) Do art. 7. dodaje się następujący 
akapit:
„W przypadku odniesienia do niniejszego 
ustępu, zastosowanie mają art. 5a i 7 
decyzji 1999/468/WE zmienionej decyzją 
2006/512/WE.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest niezbędna w celu harmonizacji tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii, a w szczególności w celu włączenia procedury komisji regulacyjnej połączonej z 
kontrolą, ponieważ niektóre z odnośnych środków to środki o zasięgu ogólnym mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów projektu prawa.
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Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 85
ARTYKUŁ 2 PUNKT 2 A (nowy)

Artykuł 8 ustęp 2 tiret 2a (nowe) (Dyrektywa 93/42/EWG)

(2a) W art. 8 ust. 2 dodaje się następujące 
tiret:
„- środki są uzasadnione, przyjmuje, w 
razie konieczności w interesie zdrowia 
publicznego, właściwe środki wspólnotowe 
zgodnie z procedurą określoną w art. 7 ust. 
2.”

Or. en

Uzasadnienie

Przywołanie klauzuli ochronnej powinno pozwolić na przyjęcie uzasadnionych krajowych 
środków tymczasowych (ujmowanych w tym kontekście) obowiązujących na całym rynku UE.
Ponadto korzystne jest zharmonizowanie procedury klauzuli ochronnej w art. 8 dyrektywy w 
sprawie produktów medycznych ze szczególną procedurą środków monitorowania zdrowia w 
art. 14b tej dyrektywy.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 86
ARTYKUŁ 2 PUNKT 3

Artykuł 9 ustęp 3 (Dyrektywa 93/42/EWG)

3. Jeżeli Państwo Członkowskie uzna, że 
zasady klasyfikacji określone w załączniku 
IX wymagają dostosowania w świetle 
postępu technicznego i każdej informacji 
dostępnej w ramach systemu 
informacyjnego przewidzianego w art. 10, 
wówczas przedłoży Komisji należycie 
uzasadniony wniosek z prośbą o podjęcie 
niezbędnych środków. Komisja przyjmie
takie środki zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 ust. 2.

3. Jeżeli państwo członkowskie uzna, że 
zasady klasyfikacji określone w załączniku 
IX wymagają dostosowania w świetle 
postępu technicznego i każdej informacji 
dostępnej w ramach systemu 
informacyjnego przewidzianego w art. 10, 
wówczas przedłoży Komisji należycie 
uzasadniony wniosek z prośbą o podjęcie 
niezbędnych środków. Komisja przyjmie 
takie środki zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 ust. 2a

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka jest niezbędna w celu harmonizacji tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii, a w szczególności w celu włączenia procedury komisji regulacyjnej połączonej z 
kontrolą, ponieważ niektóre z odnośnych środków to środki o zasięgu ogólnym mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów projektu prawa.

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 87
ARTYKUŁ 2 PUNKT 3 A (nowy)

Artykuł 10 ustęp 3 (Dyrektywa 93/42/EWG)

(3a) Art. 10 ust. 3 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„Po przeprowadzeniu oceny, w miarę 
możliwości wspólnie z wytwórcą, państwa 
członkowskie, bez uszczerbku dla przepisów 
art. 8, niezwłocznie powiadamiają Komisję i 
pozostałe państwa członkowskie o 
incydentach określonych w ust. 1, w 
stosunku do których podjęto lub zamierza 
się podjąć odpowiednie środki. Państwa 
członkowskie przedstawiają szczegółowe 
podstawy podjętych lub rozważanych 
środków. W szczególności państwa 
członkowskie podają szczegółowe powody, 
gdzie stosowne, dla których podjęte środki 
różnią się od środków rozważanych.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ procedura kontroli odnosi się do zgłaszania incydentów, niezwykle ważne jest, aby 
była kontrolowana przez Komisję oraz aby Komisja i państwa członkowskie posiadały 
całkowity przegląd rynku UE.

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 88
ARTYKUŁ 2 PUNKT 3 B (nowy)

Artykuł 10 ustęp 3 a (nowy) (Dyrektywa 93/42/EWG)
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(2a) Do art. 10. dodaje się następujący 
ustęp:
„3a. Komisja, działając zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 7 ust. 2, 
podejmuje wszelkie stosowne środki w celu 
przyjęcia procedur wdrażających niniejszy 
artykuł.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka gwarantuje, że system kontroli będzie działał w sposób bardziej wiążący.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 89
ARTYKUŁ 2 PUNKT 5 (-A) (nowy)

Artykuł 12 ustęp 2 akapit 2 a (nowy) (Dyrektywa 93/42/EWG)

(-a) w ust. 2 dodaje się następujący akapit:
„W przypadku sieciowych technologicznych 
systemów informacji medycznej art. 12 nie 
stosuje się w odniesieniu do ogólnych 
systemów sieciowych. Należy dokonać 
indywidualnej oceny zgodności każdego 
wyrobu medycznego w sieci, a nie systemu 
sieciowego jako całości.” 

Or. en

Uzasadnienie

Musi istnieć, na przykład, możliwość wymiany poszczególnych części w dużej sieci IT, bez 
konieczności uzyskiwania w związku z tym nowego certyfikatu dla całej sieci. Dlatego w 
przypadku takich systemów musi istnieć możliwość uzyskiwania osobnych certyfikatów dla 
poszczególnych elementów.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 90
ARTYKUŁ 2 PUNKT 6 A (nowy)

Artykuł 13 ustęp 1 (Dyrektywa 93/42/EWG)
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(6a) Art. 13 ust. 1 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„1. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie stwierdza, że:
(a) stosowanie zasad klasyfikacji 
zamieszczonych w załączniku IX wymaga 
decyzji w odniesieniu do klasyfikacji 
danego wyrobu lub kategorii wyrobów;
lub
(b) dany wyrób lub rodzina wyrobów 
powinny zostać zaklasyfikowane, w drodze 
odstępstwa od przepisów załącznika IX, do 
innej klasy;
lub
(c) zgodność wyrobu lub rodziny wyrobów 
powinna być ustalona, w drodze odstępstwa 
od przepisów art. 11, przez zastosowanie 
wyłącznie jednej z danych procedur, 
wybranych spośród procedur określonych w 
art. 11;
przedkłada Komisji właściwie 
umotywowany wniosek i prosi ją o podjęcie 
koniecznych środków. Środki te przyjmuje 
się zgodnie z procedurą określoną w art. 7 
ust. 2a.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest niezbędna w celu harmonizacji tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii, a w szczególności w celu włączenia procedury komisji regulacyjnej połączonej z 
kontrolą, ponieważ niektóre z decyzji odnoszących się do klasyfikacji są środkami o zasięgu 
ogólnym mającymi na celu zmianę innych niż istotne elementów projektu prawa.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 91
ARTYKUŁ 2 PUNKT 6 B (nowy)

Artykuł 13 ustęp 1 litera (c a) (nowa) (Dyrektywa 93/42/EWG)

(6b) W art. 13 dodaje się lit. (ca) w 
następującym brzmieniu:
„(ca) Państwa członkowskie regulują 
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sprzedaż i dystrybucję wszystkich soczewek 
kontaktowych na podstawie ważnej recepty 
w każdym punkcie sprzedaży w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów w Europie, zachowując 
jednocześnie swobodę wyboru 
autoryzowanej jednostki lub punktu 
sprzedaży.”

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę powszechne używanie soczewek kontaktowych oraz zagrożenia wiążące się 
ze sprzedażą i dystrybucją soczewek bez recepty, artykuł niniejszy stosuje się do wszystkich 
rodzajów soczewek kontaktowych. Należy zagwarantować ochronę użytkownika poprzez 
zakrojone na szeroką skalę kontrole jakości soczewek kontaktowych.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 92
ARTYKUŁ 2 PUNKT 7

Artykuł 14 ustęp 2 akapit 1 (Dyrektywa 93/42/EWG)

2. W przypadku, gdy wytwórca, który pod 
własną nazwą wprowadza wyroby do obrotu, 
nie ma w Państwie Członkowskim
zarejestrowanej siedziby, wyznacza on 
jednego upoważnionego przedstawiciela.

2. W przypadku, gdy wytwórca, który pod 
własną nazwą wprowadza produkt do 
obrotu, nie ma w państwie członkowskim
zarejestrowanej siedziby, wyznacza on 
jednego upoważnionego przedstawiciela na 
terytorium Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie stwierdzić, że wytwórca wyznacza jednego autoryzowanego przedstawiciela 
dla jednego produktu, ale niekoniecznie tego samego przedstawiciela dla całej palety 
produktów.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 93
ARTYKUŁ 2 PUNKT 9
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Artykuł 14b ustęp 4 (Dyrektywa 93/42/EWG)

Jeżeli środki krajowe są uzasadnione, 
Komisja podejmuje niezbędne środki 
wspólnotowe zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 7 ust. 2. W wypadku, gdy 
środki krajowe są nieuzasadnione, Komisja 
informuje wszystkie Państwa Członkowskie 
oraz strony zainteresowane, z którymi 
odbywała konsultacje.

Jeżeli środki krajowe są uzasadnione, 
Komisja podejmuje niezbędne środki 
wspólnotowe zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 7 ust. 2a. W wypadku, gdy 
środki krajowe są nieuzasadnione, Komisja 
informuje wszystkie Państwa Członkowskie 
oraz strony zainteresowane, z którymi 
odbywała konsultacje.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest niezbędna w celu harmonizacji tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii, a w szczególności w celu włączenia komisji regulacyjnej połączonej z kontrolą, 
ponieważ odnośne środki to środki o zasięgu ogólnym mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów projektu prawa.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 94
ARTYKUŁ 2 PUNKT 10 A (nowy)

Artykuł 15 ustęp 5 (Dyrektywa 93/42/EWG)

(10a) Art. 15 ust. 5 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„Badania kliniczne muszą być prowadzone 
zgodnie z przepisami załącznika X. Przepisy 
załącznika X mogą być dostosowane 
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 7 
ust. 2a.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest niezbędna w celu harmonizacji tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii, a w szczególności w celu włączenia komisji regulacyjnej połączonej z kontrolą, 
ponieważ odnośne środki to środki o zasięgu ogólnym mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów projektu prawa.
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 95
ARTYKUŁ 2 PUNKT 13

Artykuł 20 ustępy 2 i 3 (Dyrektywa 93/42/EWG)

2. Jako informacje poufne nie są traktowane 
następujące informacje:
a) informacje dotyczące rejestracji osób 
odpowiedzialnych za wprowadzanie 
wyrobów do obrotu zgodnie z art. 14;
b) sprawozdania z czynności nadzoru 
sprawowanego przez właściwy organ 
zgodnie z art. 10 ust. 3;
c) dane dotyczące certyfikatów wydanych, 
zmodyfikowanych, uzupełnionych, 
zawieszonych lub wycofanych bądź 
certyfikatów, których wystawienia 
odmówiono.

2. Jako informacje poufne nie są traktowane 
następujące informacje:
a) informacje dotyczące rejestracji osób 
odpowiedzialnych za wprowadzanie 
wyrobów do obrotu zgodnie z art. 14;
b) sprawozdania z czynności nadzoru 
sprawowanego przez właściwy organ 
zgodnie z art. 10 ust. 3;
c) dane dotyczące certyfikatów wydanych, 
zmodyfikowanych, uzupełnionych, 
zawieszonych lub wycofanych bądź 
certyfikatów, których wystawienia 
odmówiono;

(ca) skrócone informacje i dane dotyczące 
wyrobów klasy IIb i klasy III.

3. Komisja może, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 7 ust. 2, ustanowić 
warunki, na jakich inne informacje mogą 
być publicznie udostępniane, a także, w 
szczególności w odniesieniu do wyrobów 
klasy IIb oraz klasy III, obowiązek 
przygotowania i udostępnienia przez 
wytwórcę skróconych informacji i danych 
dotyczących wyrobu.

3. Komisja może, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 7 ust. 2, ustanowić 
warunki, na jakich inne informacje mogą 
być publicznie udostępniane.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje o wyrobach klasy IIb i klasy III nigdy nie powinny być uważane za poufne.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 96
ARTYKUŁ 2 PUNKT 14 A (nowy)

Artykuł 21 a (nowy) (Dyrektywa 93/42/EWG)

(14a) Dodaje się art. 21a w następującym 
brzmieniu:
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„Artykuł 21a
Europejska norma przetwarzania
W ciągu 24 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy i po zasięgnięciu opinii 
Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) 
Komisja, zgodnie z procedurą przewidzianą 
w art. 7, ustala szczegółowe zasady 
europejskiej normy przetwarzania. 
Zasady te stanowią naukowo poparte 
wskazówki techniczne dotyczące 
przetwarzania zużytych produktów 
medycznych (jednorazowego lub 
wielokrotnego użytku) i są regularnie 
aktualizowane w celu zagwarantowania 
wysokiego stopnia bezpieczeństwa 
pacjentów w oparciu o zasadę ostrożności.
W odniesieniu do państw członkowskich, w 
których krajowe przepisy nie dopuszczają 
przetwarzania lub używania 
przetworzonych produktów medycznych, 
ustala się szczegółowe zasady 
obowiązkowych kontroli bezpośrednich 
przeprowadzanych przez właściwe organy 
krajowe. Organy krajowe monitorują
również zużycie produktów medycznych w 
tych państwach członkowskich, na przykład 
poprzez porównanie stosunku liczby 
przeprowadzonych terapii lub operacji do 
ilości 
sprzedanych/przetworzonych/wyrzuconych 
produktów w celu uzyskania wiarygodnych 
danych na temat nielegalnego 
przetwarzania.”

Or. en

Uzasadnienie

Przetwarzanie zużytych produktów medycznych jednorazowego lub wielokrotnego użytku jest 
szeroko praktykowane we wszystkich państwach członkowskich UE, nawet jeśli w niektórych z
państw jest nielegalne. Ponieważ nieprofesjonalne przetwarzanie może spowodować poważne 
zagrożenie dla zdrowia pacjentów (infekcje szpitalne, itd.), zwrócono się do prawodawcy o 
ustalenie wskazówek dotyczących przetwarzania produktów medycznych. Na szczeblu 
krajowym pozostaje ogólna kwestia, czy zezwalać na przetwarzanie, czy nie. Jeśli jednak 
przetwarzanie jest nielegalne w danym państwie członkowskim, bezpieczeństwo pacjentów 
wymaga ścisłych kontroli i nadzoru.
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 97
Artykuł 4 ustęp 1 akapit 1 i 2

1. Państwa Członkowskie przyjmą i 
opublikują do [12 miesięcy od daty 
publikacji] przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekażą Komisji teksty tych przepisów oraz 
tabele korelacji pomiędzy przedmiotowymi 
przepisami a przepisami niniejszej 
dyrektywy.

1. Państwa Członkowskie przyjmą i 
opublikują do [24 miesiące od daty 
publikacji] przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekażą Komisji teksty tych przepisów oraz 
tabele korelacji pomiędzy przedmiotowymi 
przepisami a przepisami niniejszej 
dyrektywy.

Państwa Członkowskie stosują 
przedmiotowe przepisy od [12 miesięcy od 
daty transpozycji].

Państwa Członkowskie stosują 
przedmiotowe przepisy od [24 miesiące od 
daty transpozycji].

Or. pl

Uzasadnienie

Wydłużenie okresu wdrożenia przepisów pozwoli na lepszą implementację niniejszej 
dyrektywy.

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 98
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 1 (-A) (nowy)

Załącznik I sekcja 1 (dyrektywa 90/385/EWG)

(-1a) Sekcja 1 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„1. Wyroby muszą być projektowane i 
wytwarzane w taki sposób, że używanie ich 
zgodnie z warunkami i przeznaczeniem nie 
zagraża warunkom klinicznym ani 
bezpieczeństwu pacjentów i środowiska 
naturalnego. Nie mogą stwarzać żadnego 
zagrożenia dla osób stosujących je lub, 
gdzie stosowne, dla innych osób.”

Or. en
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Uzasadnienie

W świetle inicjatywy UE dotyczącej lepszej regulacji celem jest włączenie przepisów 
dotyczących środowiska naturalnego do wszystkich przepisów wspólnotowych oraz 
zharmonizowanie tych dyrektyw z dyrektywą UE w sprawie leków stosowanych u ludzi, aby 
uwypuklić odniesienie do ogólnych celów, do których dąży REACH, już zintegrowany z tymi 
dyrektywami. Jeśli przepisy dotyczące produktów i REACH nie zostaną zintegrowane, nie 
można porównać całości zagadnień zdrowia i bezpieczeństwa oraz aspektów środowiskowych 
z korzyściami pacjenta, co w irracjonalny sposób wpłynęłoby na praktykę medyczną i dostęp 
do opieki zdrowotnej.

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 99
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 1 (-A) (nowy)

Załącznik I sekcja 3 (dyrektywa 90/385/EWG)

(a) Sekcja 3 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„3. Właściwości i sposób działania 
określone w sekcjach 1 i 2 nie mogą być 
naruszone w takim stopniu, że podczas 
okresu życia wyrobu wskazanego przez 
wytwórcę warunki kliniczne i 
bezpieczeństwo pacjentów oraz, gdzie 
stosowne, innych osób lub środowiska 
naturalnego są zagrożone, jeśli wyrób 
podlega obciążeniom, które mogą wystąpić 
w normalnych warunkach użytkowania.”

Or. en

Uzasadnienie

W świetle inicjatywy UE dotyczącej lepszej regulacji celem jest włączenie przepisów 
dotyczących środowiska naturalnego do wszystkich przepisów wspólnotowych oraz 
zharmonizowanie tych dyrektyw z dyrektywą UE w sprawie leków stosowanych u ludzi, aby 
uwypuklić odniesienie do ogólnych celów, do których dąży REACH, już zintegrowany z tymi 
dyrektywami. Jeśli przepisy dotyczące produktów i REACH nie zostaną zintegrowane, nie 
można porównać całości zagadnień zdrowia i bezpieczeństwa oraz aspektów środowiskowych 
z korzyściami pacjenta, co w irracjonalny sposób wpłynęłoby na praktykę medyczną i dostęp 
do opieki zdrowotnej.
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Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 100
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 1 (A)

Załącznik I sekcja 9 tiret 7 (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 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. Pojęcie 
zatwierdzania powinno w każdym 
przypadku opierać się na odpowiedniej 
klasyfikacji danego wyrobu medycznego 
pod względem zagrożeń.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do zasad zatwierdzania należy uwzględnić istniejące realne zagrożenia. 
Wymagania odnośnie oprogramowania zautomatyzowanego urządzenia stosowanego w 
neurochirurgii z pewnością będą się różnić od wymagań wobec oprogramowania lamp 
ultrafioletowych używanych do utwardzania kompozytów w wypełnieniach dentystycznych.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 101
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 1 (A A) (nowy)

Załącznik I sekcja 9a (nowa) (dyrektywa 90/385/EWG)

aa) dodaje się ust. 9a w brzmieniu:
"9a. Błędy przy montażu lub ponownym 
montażu określonych części, które mogą 
stać się źródłem ryzyka, należy wykluczyć 
poprzez zastosowanie części odpowiedniego 
typu i o odpowiedniej budowie. Te same 
informacje należy umieścić na ruchomych 
częściach i/lub na ich obudowie, jeżeli 
wiedza na temat kierunku ruchu jest 
konieczna do wyeliminowania ryzyka.
W razie potrzeby należy umieścić 
dodatkowe informacje na temat ryzyka w 
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instrukcji obsługi. Jeżeli błędne połączenie 
może stać się przyczyną ryzyka, należy 
wykluczyć taką sytuację poprzez 
zastosowanie części połączenia o 
odpowiedniej budowie lub poprzez 
umieszczenie informacji na częściach 
składowych i w razie potrzeby na 
elementach łączących."

Or. de

Uzasadnienie

Wyroby medyczne, których zadaniem jest podtrzymywanie życia, również muszą spełniać 
podstawowe zasady budowy, zgodnie z wymogami określonymi jasno w dyrektywie w sprawie 
maszyn. Z uwagi na złe doświadczenia w tym zakresie należy włączyć tę kwestię do obecnej 
dyrektywy.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 102
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 1 (B)

Załącznik I sekcja 10 (dyrektywa 90/385/EWG)

10. 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.

10. 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
dyrektywy 2001/83/WE.

W przypadku substancji, która:
- uzyskała już, jako produkt leczniczy, 
wspólnotowe pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93 (*) 
lub rozporządzenia (WE) nr 726/2004; lub 
- wchodzi w zakres załącznika do 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004;
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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 Agencja bierze pod uwagę proces 
produkcyjny oraz dane dotyczące włączenia 
substancji do wyrobu.

Jednostka notyfikowana, po 
zweryfikowaniu użyteczności substancji 
jako części wyrobu medycznego i 
uwzględniając bezpieczeństwo, jakość 
i przewidziane zastosowanie tego wyrobu, 
zwraca się do właściwego organu 
krajowego wyznaczonego przez państwo 
członkowskie zgodnie z dyrektywą 
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 
Agencja bierze pod uwagę proces 
produkcyjny oraz dane dotyczące tego, czy
włączenie substancji do wyrobu jest 
użyteczne, co powinna stwierdzić jednostka 
notyfikowana.

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 naukowej 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 naukowej na temat 
jakości i bezpieczeństwa substancji. Opinię 
wydaje się w ciągu 210 dni roboczych. Przy 
wydawaniu opinii EMEA bierze pod uwagę 
proces produkcyjny oraz dane dotyczące 
tego, czy włączenie substancji do wyrobu 
jest użyteczne, co powinna stwierdzić 
jednostka notyfikowana.

W przypadku wprowadzenia zmian w 
zakresie 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, 

W przypadku wprowadzenia zmian w 
zakresie substancji pomocniczej 
zastosowanej w wyrobie medycznym 
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 
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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.

medycznym.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zachować obecny system, który umożliwia jednostkom notyfikowanym zwracanie się o 
wydanie opinii do odpowiednich organów krajowych, w celu zapewnienia planowego i 
ekonomicznego uwzględnienia bezpieczeństwa i jakości danej substancji. Ocena użyteczności 
substancji jest niemożliwa bez pierwotnego uwzględnienia jej jakości i bezpieczeństwa. Przy 
ostatecznej ocenie wyrobu medycznego jednostka notyfikowana musi uwzględnić opinię 
odpowiedniego organu.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 103
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 1 (C)

Załącznik I sekcja 10a (dyrektywa 90/385/EWG)

10a. Jeśli wyrób zawiera jako integralną 
część produkt, który używany oddzielnie 
może być uważany za produkt inżynierii 
tkanek ludzkich w rozumieniu [art. 2 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie zaawansowanych 
terapii i zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 726/2004] i który działa na organizm w 
sposób pomocniczy do działania wyrobu, 
wówczas jakość, bezpieczeństwo i 
użyteczność takiego produktu musi zostać 
zweryfikowana metodami analogicznymi do 
metod określonych w rozporządzeniu WE nr 
[…] [w sprawie zaawansowanych terapii i 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 
726/2004].

10a. Jeśli wyrób zawiera jako integralną 
część produkt, który używany oddzielnie 
może być uważany za produkt leczniczy
terapii zaawansowanej w rozumieniu [art. 2 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
zaawansowanych terapii i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004] i który 
działa na organizm w sposób pomocniczy do 
działania wyrobu, wówczas jakość, 
bezpieczeństwo i użyteczność takiego 
produktu musi zostać zweryfikowana 
metodami analogicznymi do metod 
określonych w załączniku I części IV 
punkcie 5 dyrektywy 2001/83 WE oraz w 
rozporządzeniu WE nr […] [w sprawie 
zaawansowanych terapii i zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004].

Jednostka notyfikowana, po zweryfikowaniu 
użyteczności produktu jako części wyrobu 

Jednostka notyfikowana, po zweryfikowaniu 
użyteczności produktu jako części wyrobu 
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medycznego i uwzględniając przewidziane 
zastosowanie tego wyrobu, zwraca się do 
[Komitetu ds. Zaawansowanych Terapii] o 
wydanie opinii naukowej na temat jakości i 
bezpieczeństwa produktu. Przy wydawaniu 
opinii[Komitet ds. Zaawansowanych 
Terapii] bierze pod uwagę proces 
produkcyjny oraz dane dotyczące włączenia 
produktu do wyrobu.

medycznego i uwzględniając 
bezpieczeństwo, jakość oraz przewidziane 
zastosowanie tego wyrobu, zwraca się do 
EMEA o wydanie opinii naukowej na temat 
jakości i bezpieczeństwa produktu.

Or. de

Uzasadnienie

Oprócz produktów inżynierii tkanek ludzkich wyroby łączone mogą zawierać również 
produkty lecznicze przeznaczone do terapii genowej i terapii komórkowej. 

Ocena użyteczności substancji przez jednostkę notyfikowaną jest niemożliwa bez pierwotnego 
uwzględnienia jakości i bezpieczeństwa tej substancji. Szczegółowa ocena bezpieczeństwa i 
jakości substancji jest obowiązkiem EMEA. Przy ostatecznej ocenie wyrobu medycznego 
jednostka notyfikowana musi uwzględnić opinię wydaną przez EMEA.

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 104
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (A)

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

1. Wyroby muszą być projektowane i 
wytwarzane w taki sposób, że używanie ich 
zgodnie z warunkami i przeznaczeniem, a 
także, gdzie stosowne, zgodnie z wiedzą 
techniczną, doświadczeniem, 
wykształceniem lub stopniem wyszkolenia 
przewidzianych użytkowników, nie zagraża 
warunkom klinicznym, bezpieczeństwu 
pacjentów, bezpieczeństwu i zdrowiu 
użytkowników, lub, gdzie stosowne, innych 
osób, pod warunkiem, że wszelkie 
zagrożenie, które może towarzyszyć ich 
użyciu jest zagrożeniem akceptowalnym w 
odniesieniu do korzyści dla pacjenta i że są 
one zgodne z wysokim poziomem ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa. Obejmuje to 
obniżenie, w najszerszym możliwym 
stopniu, ryzyka, jakie stwarza błąd 

1. Wyroby muszą być projektowane i 
wytwarzane w taki sposób, że używanie ich 
zgodnie z warunkami i przeznaczeniem, 
uwzględniając w szczególności, czy wyroby 
przeznaczone są do użytku profesjonalnego, 
czy nie, nie zagraża warunkom klinicznym, 
bezpieczeństwu pacjentów, bezpieczeństwu i 
zdrowiu użytkowników, lub, gdzie 
stosowne, innych osób lub środowiska 
naturalnego, pod warunkiem, że wszelkie 
zagrożenie, które może towarzyszyć ich 
użyciu jest zagrożeniem akceptowalnym w 
odniesieniu do korzyści dla pacjenta i że są 
one zgodne z wysokim poziomem ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska 
naturalnego. Wytwórca ocenia i zmniejsza 
potencjalne ryzyko, jakie stwarza błąd 
popełniony przez użytkownika, który może 



AM\628089PL.doc 45/59 PE 376.778v01-00

PL

popełniony przez użytkownika, dzięki 
wykorzystaniu ergonomicznych cech
wyrobu oraz stosowaniu go przez 
przewidzianego użytkownika.

być związany z ergonomicznymi cechami
wyrobu oraz stosowaniem go przez 
przewidzianego użytkownika.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest zharmonizowanie tych dyrektyw z dyrektywą UE w sprawie leków stosowanych u 
ludzi, aby uwypuklić odniesienie do ogólnych celów, do których dąży REACH, już 
zintegrowany z tymi dyrektywami. Jeśli przepisy dotyczące produktów i REACH nie zostaną 
zintegrowane, nie można porównać całości zagadnień zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
aspektów środowiskowych z korzyściami pacjenta, co w irracjonalny sposób wpłynęłoby na 
praktykę medyczną i dostęp do opieki zdrowotnej.

Odniesienie do „wykształcenia i wyszkolenia” oraz do „błędu użytkownika” może wywołać 
nieporozumienia i różne interpretacje. Istotne jest, aby wiedzieć, czy wyrób przeznaczony jest 
do użytku profesjonalnego, czy nie, oraz czy przeprowadzono wewnętrzną ocenę ryzyka 
projektu produktu.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 105
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (A A) (nowy)

Załącznik I sekcja 6 a (nowa) (dyrektywa 93/42/EWG)

(aa) Dodaje się sekcję 6a o następującym 
brzmieniu:
„6a.  W odniesieniu do przetwarzania 
wytwórcy i/lub autoryzowani 
przedstawiciele w sposób ujednolicony 
zgłaszają swoje wyroby na terytorium Unii 
Europejskiej.
Zgłaszając wyrób jako produkt 
jednorazowego użytku, wytwórca i/lub jego 
przedstawiciel muszą wykazać, dlaczego 
odnośny wyrób może być użyty tylko 
jednokrotnie oraz określają właściwości i 
czynniki techniczne stwarzające zagrożenie 
w przypadku, gdyby wyrób został zgłoszony 
jako produkt wielorazowego użytku. 
Wytwórca i/lub jego przedstawiciel 
deklarują również, przy spełnieniu jakich 
warunków technicznych wyrób mógłby 
zostać zaprojektowany i wytworzony jako 
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produkt wielorazowego użytku.
Zgłaszając wyrób jako produkt 
wielorazowego użytku, wytwórca lub jego 
przedstawiciel przedkładają szczegółową 
dokumentację, w jaki sposób wyrób może 
być bezpiecznie przetworzony.”

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie do obowiązków wytwórców należy klasyfikacja użytkowania wyrobów 
medycznych, co nie zawsze jest zrozumiałe. Czasami w celu podniesienia sprzedaży i 
zwiększenia zysków wyroby projektuje się i umieszcza na rynku jako wyroby jednorazowego 
użytku, chociaż konstrukcja wyrobu wielorazowego użytku lub postęp techniczny w tym 
kierunku byłyby łatwo osiągalne. Z drugiej strony presja ekonomiczna może zmusić szpitale 
lub lekarzy do powtórnego wykorzystywania wyrobów jednorazowego użytku, bez 
właściwego oczyszczenia i poddania ich obróbce, do czego brakuje odpowiednich środków i 
wiedzy. Stwarza to poważne zagrożenie pacjentów infekcjami szpitalnymi, itd. Dlatego 
proponuje się, aby wymagać uzasadnienia od wytwórcy, zgłaszającego wyrób jako produkt 
jednorazowego użytku. 

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 106
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (B)

Załącznik I sekcja 7.4 (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 
dyrektywy 2001/83/WE.

W przypadku substancji, która:
-uzyskała już, jako produkt leczniczy, 
wspólnotowe pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93 (*) 
lub rozporządzenia (WE) nr 726/2004;
lub
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- 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 bezpieczeństwo, jakość 
i przewidziane zastosowanie tego wyrobu, 
zwraca się do właściwego organu 
krajowego wyznaczonego przez państwo 
członkowskie zgodnie z dyrektywą 
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 tego, czy 
włączenie substancji do wyrobu jest 
użyteczne, co powinna stwierdzić jednostka 
notyfikowana.

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 naukowej na temat 
jakości i bezpieczeństwa substancji. Przy 
wydawaniu opinii EMEA bierze pod uwagę 
proces produkcyjny oraz dane dotyczące 
tego, czy włączenie substancji do wyrobu 
jest użyteczne, co powinna stwierdzić 
jednostka notyfikowana.

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 

W przypadku wprowadzenia zmian w 
odniesieniu do substancji pomocniczej 
zastosowanej w wyrobie medycznym
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 
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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.

zastosowaniem substancji w danym wyrobie 
medycznym.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zachować obecny system, który umożliwia jednostkom notyfikowanym zwracanie się o 
wydanie opinii do odpowiednich organów krajowych, w celu zapewnienia planowego i 
ekonomicznego uwzględnienia bezpieczeństwa i jakości danej substancji. Obowiązek oceny 
użyteczności włączenia substancji medycznej do wyrobu powinien nadal spoczywać na 
jednostce kontrolnej odpowiedzialnej za ogólną ocenę wyrobu.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 107
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (B)

Załącznik I sekcja 7.4 (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.

7.4.1 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, z 
uwzględnieniem przewidzianego 
zastosowania wyrobu, przez analogiczne 
zastosowanie odpowiednich metod 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE.

W przypadku substancji, która:
-uzyskała już, jako produkt leczniczy, 
wspólnotowe pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93 (*) 



AM\628089PL.doc 49/59 PE 376.778v01-00

PL

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.

7.4.2 W odniesieniu do substancji, o 
których mowa w pierwszym akapicie 
jednostka notyfikowana, po zweryfikowaniu 
użyteczności substancji jako części wyrobu 
medycznego i uwzględniając przewidziane 
zastosowanie tego wyrobu, zwraca się o 
wydanie naukowej opinii na temat jakości i 
bezpieczeństwa substancji oraz na temat 
profilu klinicznych korzyści/ryzyka 
wynikających z włączenia tej substancji do 
wyrobu. Przy wydawaniu opinii naukowej 
bierze się pod uwagę proces produkcyjny 
oraz dane dotyczące włączenia substancji do 
wyrobu.

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.

7.4.3. O wydanie opinii naukowej, o której 
mowa w akapicie drugim jednostka 
notyfikowana zwraca się do jednego z 
właściwych organów wyznaczonych przez 
państwa członkowskie zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2001/83/WE.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 
nr 726/2004 (*) właściwy organ przedkłada 
jednostce notyfikowanej opinię naukową 
lub za pośrednictwem swoich komisji 
kieruje jednostkę notyfikowaną do 
Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) w 
celu uzyskania opinii naukowej.

7.4.4 Jeżeli wyrób zawiera jako integralną 
część 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 oraz na temat 
profilu klinicznych korzyści/ryzyka 
wynikających z włączenia tej substancji do 
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wyrobu. Przy wydawaniu opinii EMEA 
bierze pod uwagę proces produkcyjny oraz
dane dotyczące włączenia substancji do 
wyrobu.

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 (***). 

7.4.5 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 wyrobie 
medycznym.

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.

Jeśli właściwy kompetentny organ 
medyczny (np. biorący udział we wstępnych 
konsultacjach) posiada informacje na 
temat substancji pomocniczej, której 
włączenie do wyrobu medycznego mogłoby 
mieć wpływ na ustalony profil 
korzyści/ryzyka, przedkłada jednostce 
notyfikowanej uaktualnioną opinię 
naukową. Jednostka notyfikowana 
uwzględnia uaktualnioną opinię naukową 
przy ponownym rozpatrywaniu procedury 
oceny zgodności.

Or. en
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 108
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (C)

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

7.4a. Jeśli wyrób zawiera, jako integralną 
część, produkt, który używany oddzielnie 
może być uważany za produkt inżynierii 
tkanek ludzkich w rozumieniu [art. 2 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie zaawansowanych 
terapii i zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 726/2004] i który działa na organizm w 
sposób pomocniczy do działania wyrobu, 
wówczas jakość, bezpieczeństwo i 
użyteczność takiego produktu musi zostać 
zweryfikowana metodami analogicznymi do 
metod określonych w rozporządzeniu WE nr 
[…] [w sprawie zaawansowanych terapii i 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 
726/2004].

7.4a. Jeśli wyrób zawiera, jako integralną 
część, produkt, który używany oddzielnie 
może być uważany za produkt leczniczy 
terapii zaawansowanej w rozumieniu [art. 2 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
zaawansowanych terapii i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004] i który 
działa na organizm w sposób pomocniczy do 
działania wyrobu, wówczas jakość, 
bezpieczeństwo i użyteczność takiego 
produktu musi zostać zweryfikowana 
metodami analogicznymi do metod 
określonych w załączniku I części IV 
punkcie 5 dyrektywy 2001/83 WE oraz w 
rozporządzeniu WE nr […] [w sprawie 
zaawansowanych terapii i zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004].

Jednostka notyfikowana, po zweryfikowaniu 
użyteczności produktu jako części wyrobu 
medycznego i uwzględniając przewidziane 
zastosowanie tego wyrobu, zwraca się do 
[Komitetu ds. Zaawansowanych Terapii] o 
wydanie opinii naukowej na temat jakości i 
bezpieczeństwa produktu. Przy wydawaniu 
opinii [Komitet ds. Zaawansowanych 
Terapii] bierze pod uwagę proces 
produkcyjny oraz dane dotyczące włączenia 
produktu do wyrobu.

Jednostka notyfikowana, po zweryfikowaniu 
użyteczności produktu jako części wyrobu 
medycznego i uwzględniając 
bezpieczeństwo, jakość oraz przewidziane 
zastosowanie tego wyrobu, zwraca się do 
EMEA o wydanie opinii naukowej na temat 
jakości i bezpieczeństwa produktu.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zachować obecny system, który umożliwia jednostkom notyfikowanym zwracanie się o 
wydanie opinii do odpowiednich organów krajowych, w celu zapewnienia planowego i 
ekonomicznego uwzględnienia bezpieczeństwa i jakości danej substancji. Obowiązek oceny 
użyteczności włączenia substancji medycznej do wyrobu powinien nadal spoczywać na 
jednostce kontrolnej odpowiedzialnej za ogólną ocenę wyrobu.
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 109
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (C A) (nowy)

Załącznik I sekcja 7.5 (dyrektywa 93/42/EWG)

(ca) Sekcja 7.5 otrzymuje następujące 
brzmienie: 
„Wyroby muszą być projektowane i 
wytwarzane w taki sposób, aby ograniczyć 
do minimum zagrożenie powodowane 
substancjami wyciekającymi z wyrobu. 
Wyroby nie mogą zawierać substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub działające szkodliwie na 
rozrodczość, kat. 1 i 2, zgodnie z 
załącznikiem I do dyrektywy 67/548/EWG, 
jeśli dostępne są wyroby alternatywne 
niezawierające takich substancji.”

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie substancji kategorii CMR w substancjach i preparatach powszechnego użytku i w 
kosmetykach zostało już zabronione przez prawo UE. Ponadto zakazano stosowania 
niektórych ftalanów działających szkodliwie na rozrodczość we wszystkich zabawkach.
Jednak ryzyko kontaktu z takimi ftalanami pochodzącymi z wyrobów medycznych może być 
dużo wyższe. Z definicji pacjenci są wrażliwi i nie powinni być niepotrzebnie narażani na 
kontakt z substancjami CMR. Należy wyjaśnić, że jeśli dostępne są bezpieczniejsze wyroby bez 
substancji CMR, wyroby medyczne zawierające CMR nie spełniają zasadniczych wymogów.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 110
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (C A) (nowy)

Załącznik I sekcja 7.5 (dyrektywa 93/42/EWG)

(ca) Sekcja 7.5 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„Wyroby muszą być projektowane i 
wytwarzane w taki sposób, aby ograniczyć 
do minimum zagrożenie powodowane 
substancjami wyciekającymi z wyrobu. 
Wyroby nie mogą zawierać substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
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mutagenne lub działające szkodliwie na 
rozrodczość, kat. 1 i 2, w odniesieniu do 
grup wysokiego ryzyka, takich jak 
noworodki, kobiety w ciąży oraz pacjenci 
otrzymujący hemodializę lub częste 
transfuzje produktów krwiopochodnych, 
jeśli dostępne są bezpieczniejsze produkty 
alternatywne.”.

Or. en

Uzasadnienie

Z uzasadnionych powodów stosowanie substancji CMR zostało zakazane w wielu produktach, 
takich jak kosmetyki lub zabawki. Daje to dobrą podstawę do zakazania ich stosowania 
również w wyrobach medycznych, przynajmniej w odniesieniu do wrażliwej części 
społeczeństwa, jeśli istnieje bezpieczniejsza alternatywa.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 111
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (D A) (nowy)

Załącznik I sekcja 9.4 (nowa) (dyrektywa 93/42/EWG)

da) dodaje się ust. 9.4 w brzmieniu:
9.4 Błędy przy montażu lub ponownym 
montażu określonych części, które mogą 
stać się źródłem ryzyka, należy wykluczyć 
poprzez zastosowanie części odpowiedniego 
typu i o odpowiedniej budowie. Te same 
informacje należy umieścić na ruchomych 
częściach i/lub na ich obudowie, jeżeli 
wiedza na temat kierunku ruchu jest 
konieczna do wyeliminowania ryzyka.
W razie potrzeby należy umieścić 
dodatkowe informacje na temat ryzyka w 
instrukcji obsługi. Jeżeli błędne połączenie 
może stać się przyczyną ryzyka, należy 
wykluczyć taką sytuację poprzez 
zastosowanie części połączenia o 
odpowiedniej budowie lub poprzez 
umieszczenie informacji na częściach 
składowych i w razie potrzeby na 
elementach łączących.
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Or. de

Uzasadnienie

Wyroby medyczne, których zadaniem jest podtrzymywanie życia, również muszą spełniać 
podstawowe zasady budowy, zgodnie z wymaganiami określonymi jasno w dyrektywie w 
sprawie maszyn. Z uwagi na złe doświadczenia w tym zakresie konieczne jest włączenie tej 
kwestii do dyrektywy.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 112
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (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 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. Pojęcie 
zatwierdzania powinno w każdym 
przypadku opierać się na odpowiedniej 
klasyfikacji danego wyrobu medycznego 
pod względem zagrożeń.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do zasad zatwierdzania należy uwzględnić istniejące realne zagrożenia. 
Wymagania odnośnie oprogramowania zautomatyzowanego urządzenia stosowanego w 
neurochirurgii z pewnością będą się różnić od wymagań wobec oprogramowania lamp 
ultrafioletowych używanych do utwardzania kompozytów w wypełnieniach dentystycznych.

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 113
Załącznik II punkt 1 (e)

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

12.1a W przypadku wyrobów, które 
zawierają oprogramowanie lub które same 

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

stanowią oprogramowanie medyczne, 
oprogramowanie takie musi zostać 
zatwierdzone zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy i z uwzględnieniem zasad cyklu 
rozwoju, minimalizacji ryzyka, 
zatwierdzania i weryfikacji. Koszt i zakres 
zatwierdzania powinny wynikać z 
odpowiedniej klasyfikacji ryzyka.

Or. it

Uzasadnienie

Pojęcie zatwierdzania nie jest jasne i spowodowało już całą falę niepotrzebnych pomiarów i 
badań. Należy zauważyć, że w przypadku zatwierdzania niewielkich sterylizatorów i urządzeń 
do sterylizacji temperaturowej wielu usługodawców składało wnioski, w tym również 
finansowe, nieproporcjonalne do zatwierdzania procedur. Można się obawiać, że pojęcie 
zatwierdzania może prowadzić do nieproporcjonalnego wzrostu kosztów, nie przynosząc 
żadnej wymiernej poprawy bezpieczeństwa pacjenta. Koszt i zakres środków zatwierdzających 
powinny wynikać z rzeczywistego i istniejącego ryzyka.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 114
Załącznik II punkt 1 (G) punkt (II a) (nowy)

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

(ii a) lit. f) otrzymuje następujące 
brzmienie:

„f) gdzie stosowne, wskazanie, że wyrób 
przeznaczony jest do użytku jednorazowego, 
w przypadku gdy jest przeznaczony do 
jednorazowego zastosowania u jednego 
tylko pacjenta”.

Or. es

Uzasadnienie

Niezbędne jest wyjaśnienie znaczenia pojęcia „jednorazowy użytek”, ponieważ nie jest ono 
jednakowo interpretowane przez wszystkich producentów i wszystkie jednostki notyfikowane. 
Nawet w zharmonizowanej normie dotyczącej symboli zaproponowano interpretacje 
sprzeczne z powyższą, jak na przykład wykorzystanie wyrobu z oznakowaniem „do użytku 
jednorazowego” w zestawie sprzętu w czasie sesji, w której ten sam zestaw sprzętu stosuje się 
u różnych pacjentów, a zestaw sprzętu zmienia się przed kolejną sesją. Ostatecznie 
interpretacji tej nie przyjęto. Brak jasności w tej sprawie może prowadzić do 
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nieodpowiedniego stosowania wyrobów, a w konsekwencji do narażenia pacjentów na 
infekcję.

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 115
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (G) PUNKT (IIA) (nowy)

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

(iia) lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:
„(f) gdzie stosowne, wskazanie, że 
odpowiedzialność wytwórcy ogranicza się 
jedynie do jednorazowego użytku, przy 
czym wskazanie takie nie wyklucza 
przetwarzania wyrobu zgodnie z 
zatwierdzoną procedurą.”

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie brak jest jasności co do dokładnego znaczenia wyrażenia „wyrób medyczny 
jednorazowego użytku”. Zgodnie z obowiązującą dyrektywą etykiety umieszczane przez 
wytwórcę na wyrobach medycznych muszą, gdzie stosowne, zawierać wskazanie, czy dany 
wyrób przewidziany jest jedynie do jednorazowego użytku (załącznik II, sekcja 13.3 lit. f). Z 
powodu zamieszania terminologicznego niektóre państwa członkowskie utożsamiają pojęcie 
„jednorazowego użytku” z niemożliwością przetwarzania. Jednak państwa członkowskie, w 
których dopuszczalne jest kontrolowane przetwarzanie, uznają, że kwestia możliwości 
przetwarzania zależy jedynie od obiektywnych kryteriów, uwzględniających standardy 
wysokiej jakości i bezpieczeństwa. Dlatego etykieta „jednorazowego użytku” powinna być 
interpretowana jako ograniczenie odpowiedzialności wytwórcy do pierwszego użycia wyrobu, 
a nie jako wskazanie, że wyrób nie może podlegać przetwarzaniu.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 116
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (G) PUNKT (IIA) (nowy)

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

(iia) lit. f) otrzymuje następujące brzmienie: 
„(f) gdzie stosowne, wskazanie, że 
odpowiedzialność wytwórcy ogranicza się  
jedynie do jednorazowego użytku; 
wskazanie to nie wyklucza przetwarzania 
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wyrobu zgodnie z zatwierdzoną procedurą.”

Or. en

Uzasadnienie

Należy skończyć z obecną niepewnością, co do konsekwencji wskazania „jednorazowego 
użytku”. Aby uniknąć pojmowania tego wyrażenia jako wykluczającego przetwarzanie, należy 
wyjaśnić, że odnosi się ono jedynie do odpowiedzialności wytwórcy i dopuszcza 
przetwarzanie zgodnie z zatwierdzoną procedurą.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 117
Załącznik II punkt 1 (h) punkt (-I) (nowy)

Załącznik I sekcja 13.6 litera (i) (dyrektywa 93/42/EWG)

(-i) pkt (i) otrzymuje następujące 
brzmienie:
„i) data ostatniego przeglądu instrukcji 
używania”.

Or. es

Uzasadnienie

Wzmianka taka znajduje się w dyrektywie 98/79/EWG w sprawie wyrobów medycznych do 
diagnozy in vitro; jest to wzmianka bardzo użyteczna, jeśli wziąć pod uwagę częstotliwość 
wprowadzania zmian w nowych wersjach instrukcji używania. W ten sposób użytkownicy 
zawsze będą mogli upewnić się, czy dysponują poprawionymi wersjami. Wzmianka ta nabiera 
jeszcze większego znaczenia, jeśli uwzględnić możliwość udostępniania instrukcji drogą 
elektroniczną. Poprawione wersje często wynikają z udoskonaleń opartych na doświadczeniu 
w stosowaniu wyrobów, co pozwala na uniknięcie niepomyślnych zdarzeń lub 
nieodpowiedniego stosowania, dlatego też jest to informacja istotna dla bezpieczeństwa 
wyrobu.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 118
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (I A) (nowy)

Załącznik I sekcja 15 (nowa) (dyrektywa 93/42/EWG)

Dodaje się ustęp 15 w brzmieniu:
15. Przy ocenie danego wyrobu łączonego 
właściwa agencja lub organ krajowy 
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wystawia opinię w ciągu 210 dni roboczych.

Or. de

Uzasadnienie

Należy ustalić termin wystawienia opinii, aby producent dowiadywał się odpowiednio 
wcześnie, czy jego produkt zostanie dopuszczony do obrotu czy też nie.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 119
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 9 (C) PUNKT (VII)

Załącznik IX rozdział III sekcja 4.4 (dyrektywa 93/42/EWG)

(vii) w sekcji 4.4. wyrazy „Nieaktywne 
wyroby” zastępuje się wyrazem “Wyroby”.

(vii) sekcja 4.4 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„4.4. Zasada 16
Wyroby medyczne specjalnie przeznaczone 
do rejestracji diagnostycznych obrazów 
rentgenowskich znajdują się w klasie IIa. 
Uwaga: odnosi się to do podstawowych 
środków rejestracji, takich jak detektory 
promieni rentgenowskich, a nie do środków 
używanych do późniejszej reprodukcji lub 
archiwizacji.”

Or. en

Uzasadnienie

Uwaga powinna zapobiec zbyt szerokiemu stosowaniu restrykcyjnych wymagań.

Poprawkę złożyły Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Poprawka 120
Załącznik II punkt 10

Załącznik X sekcja 1.1 sub-sections 1.1.1., 1.1.2. and 1.1.3. (dyrektywa 93/42/EWG)

1.1.1. krytycznej ocenie aktualnie dostępnej 
właściwej literatury naukowej dotyczącej 
bezpieczeństwa, parametrów działania, 
właściwości projektu oraz przewidzianego 
zastosowania wyrobu, pod warunkiem, że:

1.1.1. krytycznej ocenie aktualnie dostępnej 
właściwej literatury naukowej dotyczącej 
bezpieczeństwa, parametrów działania, 
właściwości projektu oraz przewidzianego 
zastosowania wyrobu, pod warunkiem, że:
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- wykazano równorzędność wyrobu z 
wyrobem, którego dotyczą dane, oraz,

- wykazano równorzędność działania, 
wskazań, stosunku korzyści do ryzyka i 
spodziewanej skuteczności terapeutycznej 
wyrobu z wyrobem, którego dotyczą dane, 
oraz

- dane odpowiednio dowodzą zgodności z 
odnośnymi wymogami zasadniczymi;

- dane odpowiednio dowodzą zgodności z 
odnośnymi wymogami zasadniczymi;

1.1.2. lub krytycznej ocenie wyników 
wszystkich przeprowadzonych badań 
klinicznych;

1.1.2. lub krytycznej ocenie wyników 
wszystkich przeprowadzonych badań 
klinicznych;

1.1.3. lub krytycznej ocenie połączonych 
danych klinicznych, o których mowa w 1.1.1 
i 1.1.2.

1.1.3. lub krytycznej ocenie połączonych 
danych klinicznych, o których mowa w 1.1.1 
i 1.1.2. oraz wyników badań biofizycznych 
lub modelowania, których adekwatność 
wcześniej udowodniono.

Or. fr

Uzasadnienie

1. W ust. 1.1.1: Należy uściślić, jakie parametry ważne dla oceny klinicznej obejmuje pojęcie 
równorzędności.
2. W ust. 1.1.3: Poprawka pozwala na zastosowanie poprawki 2 w art. 2 powyżej. Nowe 
technologie, związane najczęściej z rzeczywistością wirtualną, mogą wnieść tu istotny wkład. 
Ich zaletą jest możliwość rozważenia wszelkich możliwych przypadków i przewidzenia 
skutków, jakich można oczekiwać od danego wyrobu medycznego.
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