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Amendamentul 9
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament are scopul de a 
asigura funcționarea pieței interne în ceea 
ce privește dispozitivele medicale pentru 
diagnostic in vitro, luând ca bază un nivel 
înalt de protecție a sănătății. În același 
timp, prezentul regulament stabilește 
standarde înalte de calitate și siguranță 
pentru dispozitivele medicale, pentru a 
risipi îngrijorările frecvente în materie de 
siguranță în ceea ce privește aceste 
produse. Ambele obiective sunt urmărite 
simultan și sunt inseparabil conectate, 
niciunul nefiind secundar în raport cu 
celălalt. În ceea ce privește articolul 114 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, prezentul regulament 
armonizează normele pentru introducerea 
pe piață și punerea în funcțiune a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro și a accesoriilor acestora pe piața 
Uniunii, care pot beneficia, în schimb, de 
principiul liberei circulații a mărfurilor. În 
ceea ce privește articolul 168 alineatul (4) 
litera (c) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, prezentul regulament 
stabilește standarde înalte de calitate și 
siguranță pentru dispozitivele medicale 
respective, prin asigurarea, printre altele, a 
faptului că datele rezultate din studiile 
referitoare la performanța clinică sunt 
fiabile și robuste, iar siguranța subiecților 
care participă la studiile referitoare la 
performanța clinică este protejată.

(2) Prezentul regulament are scopul de a 
asigura funcționarea pieței interne în ceea 
ce privește dispozitivele medicale pentru 
diagnostic in vitro, luând ca bază un nivel 
înalt de protecție a sănătății atât pentru 
personalul medical și pacienți, cât și 
pentru utilizatori și manipulanți. În 
același timp, prezentul regulament 
stabilește standarde înalte de calitate și 
siguranță pentru dispozitivele medicale, 
pentru a risipi îngrijorările frecvente în 
materie de siguranță în ceea ce privește 
aceste produse. Ambele obiective sunt 
urmărite simultan și sunt inseparabil 
conectate, niciunul nefiind secundar în 
raport cu celălalt. În ceea ce privește 
articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, prezentul 
regulament armonizează normele pentru 
introducerea pe piață și punerea în 
funcțiune a dispozitivelor medicale pentru 
diagnostic in vitro și a accesoriilor acestora 
pe piața Uniunii, care pot beneficia, în 
schimb, de principiul liberei circulații a 
mărfurilor. În ceea ce privește articolul 168 
alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, prezentul 
regulament stabilește standarde înalte de 
calitate și siguranță pentru dispozitivele 
medicale respective, prin asigurarea, 
printre altele, a faptului că datele rezultate 
din studiile referitoare la performanța 
clinică sunt fiabile și robuste, iar siguranța 
subiecților care participă la studiile 
referitoare la performanța clinică este 
protejată.

Or. fr
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Amendamentul 10
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Elementele-cheie ale abordării existente 
în materie de reglementare, cum ar fi 
supravegherea organismelor notificate, 
clasificarea riscurilor, procedurile de 
evaluare a conformității, dovezile clinice, 
vigilența și supravegherea pieței ar trebui 
să fie consolidate în mod semnificativ și în 
același timp ar trebui introduse dispoziții 
care să asigure transparența și trasabilitatea 
în ceea ce privește dispozitivele medicale 
pentru diagnostic in vitro, pentru a se 
îmbunătăți sănătatea și siguranța.

(3) Elementele-cheie ale abordării existente 
în materie de reglementare, cum ar fi 
supravegherea organismelor notificate, 
clasificarea riscurilor, procedurile de 
evaluare a conformității, dovezile clinice, 
vigilența și supravegherea pieței ar trebui 
să fie consolidate în mod semnificativ și în 
același timp ar trebui introduse dispoziții 
care să asigure transparența și trasabilitatea 
în ceea ce privește dispozitivele medicale 
pentru diagnostic in vitro, pentru a se 
îmbunătăți sănătatea și siguranța 
personalului medical, a pacienților, 
utilizatorilor și manipulanților, mai ales 
în lanțul de eliminare a deșeurilor.

Or. fr

Amendamentul 11
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru a garanta o protecție 
adecvată a persoanelor care lucrează în 
apropierea unui echipament de imagistică 
prin rezonanță magnetică (RMN) în 
funcțiune, este necesar să se facă referire 
la Directiva Parlamentului European și a 
Consiliului privind cerințele minime de 
securitate și sănătate referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscuri generate 
de agenții fizici (câmpuri 
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electromagnetice) [a douăzecea directivă 
specială în sensul articolului 16 alineatul 
(1) din Directiva 89/391/CEE]1.
______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr

Amendamentul 12
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Trasabilitatea dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic in vitro prin intermediul 
unui sistem de identificare unică a unui 
dispozitiv (IUD) bazat pe orientări 
internaționale ar trebui să sporească în mod 
semnificativ siguranța dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro după 
introducerea lor pe piață datorită 
îmbunătățirii raportării incidentelor, 
acțiunilor corective bine orientate în teren 
în materie de siguranță și unei mai bune 
monitorizări de către autoritățile 
competente. Ea ar putea contribui, de 
asemenea, la reducerea erorilor medicale și 
la lupta împotriva dispozitivelor 
contrafăcute. Utilizarea sistemului de IUD 
ar trebui, de asemenea, să îmbunătățească 
politicile de achiziționare și gestionarea 
stocurilor de către spitale.

(27) Trasabilitatea dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic in vitro prin intermediul 
unui sistem de identificare unică a unui 
dispozitiv (IUD) bazat pe orientări 
internaționale ar trebui să sporească în mod 
semnificativ siguranța dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro după 
introducerea lor pe piață datorită 
îmbunătățirii raportării incidentelor, 
acțiunilor corective bine orientate în teren 
în materie de siguranță și unei mai bune 
monitorizări de către autoritățile 
competente. Ea ar putea contribui, de 
asemenea, la reducerea erorilor medicale și 
la lupta împotriva dispozitivelor 
contrafăcute. Utilizarea sistemului de IUD 
ar trebui, de asemenea, să îmbunătățească 
politicile de achiziționare, de eliminare a 
deșeurilor, precum și gestionarea 
stocurilor de către spitale.

Or. fr

Amendamentul 13
Philippe Boulland
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Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Transparența și o mai bună informare 
sunt esențiale pentru a capacita decizional 
pacienții și personalul medical și pentru a 
le oferi posibilitatea să ia decizii în 
cunoștință de cauză, pentru a asigura o 
bază solidă pentru adoptarea deciziilor în 
materie de reglementare, precum și pentru 
a stimula încrederea în sistemul de 
reglementare.

(28) Transparența și o mai bună informare 
sunt esențiale pentru a capacita decizional 
pacienții și personalul medical, precum și 
orice altă persoană vizată, și pentru a le 
oferi posibilitatea să ia decizii în cunoștință 
de cauză, pentru a asigura o bază solidă 
pentru adoptarea deciziilor în materie de 
reglementare, precum și pentru a stimula 
încrederea în sistemul de reglementare.

Or. fr

Amendamentul 14
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Un aspect esențial este crearea unei 
baze de date centrală care ar trebui să 
integreze diferite sisteme electronice, IUD 
fiind parte integrantă din aceasta, pentru a 
colecta și prelucra informații despre 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro aflate pe piață, precum și despre
operatorii economici relevanți, certificate, 
studii de intervenție referitoare la 
performanța clinică și studii de alt tip 
referitoare la performanța clinică care 
presupun riscuri pentru subiecții studiilor, 
vigilență și supravegherea pieței. 
Obiectivele bazei de date sunt de a crește 
transparența în general, de a fluidiza și 
facilita fluxul de informații între operatorii 
economici, organismele notificate sau 
sponsori și statele membre, precum și între 
statele membre între ele și cu Comisia, de a 
evita cerințele multiple de raportare și de a 
crește gradul de coordonare între statele 

(29) Un aspect esențial este crearea unei 
baze de date centrală care ar trebui să 
integreze diferite sisteme electronice, IUD 
fiind parte integrantă din aceasta, pentru a 
colecta și prelucra informații despre 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro aflate pe piață, precum și despre 
operatorii economici relevanți, certificate, 
studii de intervenție referitoare la 
performanța clinică și studii de alt tip 
referitoare la performanța clinică care 
presupun riscuri pentru subiecții studiilor, 
vigilență și supravegherea pieței. 
Obiectivele bazei de date sunt de a crește 
transparența în general, de a fluidiza și 
facilita fluxul de informații între operatorii 
economici, organismele notificate sau 
sponsori și statele membre, precum și între 
statele membre între ele și cu Comisia, de a 
evita cerințele multiple de raportare și de a 
crește gradul de coordonare între statele 
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membre. În cadrul unei piețe interne, 
aceste obiective pot fi asigurate în mod 
efectiv doar la nivelul Uniunii, iar Comisia 
ar trebui, prin urmare, să dezvolte în 
continuare și să gestioneze banca de date 
europeană referitoare la dispozitivele 
medicale (Eudamed), înființată prin 
Decizia 2010/227/UE a Comisiei din 19 
aprilie 2010 cu privire la Banca europeană 
de date referitoare la dispozitivele medicale 
(Eudamed).

membre. De asemenea, această bază de 
date va permite garantarea trasabilității 
materialelor medicale donate sau 
exportate în afara UE. În cadrul unei piețe 
interne, aceste obiective pot fi asigurate în 
mod efectiv doar la nivelul Uniunii, iar 
Comisia ar trebui, prin urmare, să dezvolte 
în continuare și să gestioneze banca de date 
europeană referitoare la dispozitivele 
medicale (Eudamed), înființată prin 
Decizia 2010/227/UE a Comisiei din 19 
aprilie 2010 cu privire la Banca europeană 
de date referitoare la dispozitivele medicale 
(Eudamed).

Or. fr

Amendamentul 15
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a proteja mai bine sănătatea și 
siguranța în contextul utilizării 
dispozitivele aflate pe piață, sistemul de 
vigilență pentru dispozitivele medicale 
pentru diagnostic in vitro ar trebui să 
devină mai eficace, prin crearea unui portal 
central la nivelul Uniunii pentru raportarea 
incidentelor grave și a acțiunilor corective 
în materie de siguranță în teren.

(48) Pentru a proteja mai bine sănătatea și 
siguranța în contextul utilizării 
dispozitivele aflate pe piață, sistemul de 
vigilență pentru dispozitivele medicale 
pentru diagnostic in vitro ar trebui să 
devină mai eficace, prin crearea unui portal 
central la nivelul Uniunii pentru raportarea  
în Europa și în afara Uniunii a 
incidentelor grave și a acțiunilor corective 
în materie de siguranță în teren.

Or. fr

Amendamentul 16
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – subpunctul 55
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Textul propus de Comisie Amendamentul

55. „notificare în materie de siguranță în 
teren” înseamnă comunicarea trimisă de 
producător utilizatorilor sau consumatorilor 
în raport cu o acțiune corectivă în materie 
de siguranță în teren;

55. „notificare în materie de siguranță în 
teren”: comunicarea trimisă de producător 
utilizatorilor, manipulatorilor de deșeuri
sau consumatorilor în raport cu o acțiune 
corectivă în materie de siguranță în teren;

Or. fr

Amendamentul 17
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În lumina progresului tehnic și a 
oricăror informații care devin disponibile 
în cursul activităților de vigilență și de 
supraveghere a pieței descrise la articolele 
59 – 73, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 85 în ceea ce privește 
următoarele:

(4) În lumina progresului tehnic și a 
oricăror informații care devin disponibile 
în cursul activităților de vigilență și de 
supraveghere a pieței descrise la articolele 
59 – 73, Comisia este împuternicită să 
adopte, după consultarea părților 
interesate relevante, inclusiv a 
organizațiilor personalului medical și a 
federațiilor de fabricanți, acte delegate în 
conformitate cu articolul 85 în ceea ce 
privește următoarele:

Or. cs

Amendamentul 18
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pe parcursul întregului proces de 
examinare, se ține seama de opiniile 
părților interesate relevante, inclusiv ale 
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organizațiilor pacienților sau ale 
organizațiilor personalului medical sau 
ale federațiilor de fabricanți.

Or. cs

Amendamentul 19
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că orice informație 
privind un incident grav care a avut loc pe 
teritoriul lor sau orice acțiune corectivă în 
materie de siguranță în teren care a fost 
întreprinsă sau urmează să fie întreprinsă 
pe teritoriul lor și care le este adusă la 
cunoștință în conformitate cu articolul 59, 
este evaluată la nivel național de către 
autoritatea competentă de la nivel central, 
împreună cu producătorul - dacă acest 
lucru este posibil.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că orice informație 
privind un incident grav care a avut loc pe 
teritoriul lor sau orice acțiune corectivă în 
materie de siguranță în teren care a fost 
întreprinsă sau urmează să fie întreprinsă 
pe teritoriul lor și care le este adusă la 
cunoștință în conformitate cu articolul 59, 
este evaluată la nivel național de către 
autoritatea competentă de la nivel central, 
împreună cu producătorul - dacă acest 
lucru este posibil. Autoritatea competentă 
ține seama de opiniile părților interesate 
relevante, inclusiv ale organizațiilor 
pacienților sau ale organizațiilor 
personalului medical și ale  federațiilor de 
fabricanți.

Or. cs

Amendamentul 20
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 17 – subpunctul 17.3.2 litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) instrucțiunile de utilizare sunt ușor de 
înțeles de nespecialiști și sunt examinate 
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de reprezentanții părților interesate, 
inclusiv ai organizațiilor pacienților și ai 
organizațiilor personalului medical, 
precum și ai federațiilor de fabricanți.

Or. cs


