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Amendamentul 75
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Există caracteristici specifice ale 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro, în special în ceea ce privește 
clasificarea riscurilor, procedurile de 
evaluare a conformității și dovezile clinice, 
precum și ale sectorului dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro care 
necesită adoptarea unei legislații specifice, 
distincte de legislația privind alte 
dispozitive medicale, în timp ce aspectele 
orizontale comune ambelor sectoare ar 
trebui aliniate.

(5) Există caracteristici specifice ale 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro, în special în ceea ce privește 
clasificarea riscurilor, procedurile de 
evaluare a conformității și dovezile clinice, 
precum și ale sectorului dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro care 
necesită adoptarea unei legislații specifice, 
distincte de legislația privind alte 
dispozitive medicale, în timp ce aspectele 
orizontale comune ambelor sectoare ar 
trebui aliniate, fără a compromite nevoia 
de inovare în Uniune.

Or. en

Amendamentul 76
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În situațiile în care un produs nu este 
conceput de către producătorul său 
pentru a fi utilizat în scopuri medicale, nu 
poate fi solicitată certificarea sa ca 
dispozitiv medical pentru diagnostic in 
vitro. De asemenea, un produs nu poate fi 
un accesoriu al unui anumit dispozitiv 
medical pentru diagnostic in vitro, dacă 
nu este în mod special conceput de către 
producătorul său pentru a permite sau a 
asista scopul preconizat.

Or. en
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Amendamentul 77
Margrete Auken

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui să fie responsabilitatea 
statelor membre să decidă, de la caz la caz, 
dacă un produs intră sau nu în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament. Dacă 
este necesar, Comisia poate decide, de la 
caz la caz, dacă un produs se încadrează 
sau nu în definiția unui dispozitiv medical 
pentru diagnostic in vitro sau a unui 
accesoriu al unui dispozitiv medical pentru 
diagnostic in vitro.

(8) Ar trebui să fie responsabilitatea 
Comisiei să decidă, de la caz la caz, dacă 
un produs intră sau nu în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament. Dacă 
este necesar, Comisia poate decide, de la 
caz la caz, dacă un produs se încadrează 
sau nu în definiția unui dispozitiv medical 
pentru diagnostic in vitro sau a unui 
accesoriu al unui dispozitiv medical pentru 
diagnostic in vitro.

Or. en

Justificarea

Este necesar pentru a garanta punerea în aplicare uniformă a regulamentului în state 
membre diferite.

Amendamentul 78
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui să fie responsabilitatea 
statelor membre să decidă, de la caz la caz, 
dacă un produs intră sau nu în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament. Dacă 
este necesar, Comisia poate decide, de la 
caz la caz, dacă un produs se încadrează
sau nu în definiția unui dispozitiv medical 
pentru diagnostic in vitro sau a unui 
accesoriu al unui dispozitiv medical pentru 

(8) Pentru a asigura încadrarea identică 
la nivelul tuturor statelor membre, ar 
trebui să fie responsabilitatea Comisiei să 
decidă, de la caz la caz, dacă un produs sau 
un grup de produse intră sau nu în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament și se încadrează în definiția 
unui dispozitiv medical pentru diagnostic 
in vitro sau a unui accesoriu al unui 
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diagnostic in vitro. dispozitiv medical pentru diagnostic in 
vitro.

Or. en

Amendamentul 79
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Un comitet consultativ 
multidisciplinar de experți și reprezentanți 
ai părților interesate și ai organizațiilor 
societăților civile ar trebui să fie instituit 
în conformitate cu condițiile și 
modalitățile definite la articolul 78a din 
Regulamentul (UE) [Trimitere la viitorul 
regulament privind dispozitivele 
medicale], pentru a oferi consiliere 
științifică Comisiei, grupului de 
coordonare privind dispozitivele medicale 
(MDCG) și statelor membre cu privire la 
aspecte legate de tehnologia medicală 
pentru diagnostic in vitro și de încadrare 
și la alte aspecte legate de punerea în 
aplicare a prezentului regulament, după 
caz.

Or. en

Amendamentul 80
Alda Sousa

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a asigura cel mai ridicat nivel de 
protecție a sănătății, ar trebui clarificate și 
consolidate normele care reglementează 

(9) Pentru a asigura cel mai ridicat nivel de 
protecție a sănătății, ar trebui clarificate și 
consolidate normele care reglementează 
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dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro fabricate și utilizate numai în cadrul 
unei singure instituții sanitare, inclusiv 
măsurătorile și furnizarea rezultatelor.

dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro fabricate și utilizate numai în cadrul 
unei singure incinte.

Or. en

Justificarea

Termenul „instituții sanitare” a fost eliminat, deoarece instituțiile sanitare vor fi scutite de la 
prezentul regulament, iar prezentul considerent vizează de fapt laboratoarele comerciale care 
nu vor fi scutite.

Amendamentul 81
Alda Sousa

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Având în vedere principiul 
subsidiarității, dispozitivele, care sunt 
produse în cadrul laboratoarelor 
institutelor medicale pentru a fi folosite în 
mediul respectiv și care nu fac obiectul 
tranzacțiilor comerciale, nu intră sub 
incidența prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 82
Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Este de maximă importanță ca 
pacienții să primească informații clare în 
cazul unor incidente grave care implică 
dispozitive medicale. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să nu ofere niciun fel de 
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consiliere contradictorie cetățenilor lor 
privind acțiunea care trebuie întreprinsă 
în caz de incidente grave, pentru a preveni 
informarea diferită a pacienților din 
diferite state membre, care poate duce la 
confuzia pacienților.

Or. en

Amendamentul 83
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În cazul nevoilor urgente sau 
nesatisfăcute ale pacienților, precum 
agenții patogeni emergenți și bolile rare, 
instituțiile sanitare unice ar trebui să aibă 
posibilitatea să producă, să modifice și să 
utilizeze intern dispozitive și, prin urmare, 
să abordeze, într-un cadru necomercial și 
flexibil, nevoi speciale care nu pot fi 
satisfăcute de un dispozitiv cu marcaj CE.

Or. en

Justificarea

Propunerea elimină posibilitatea ca instituțiile sanitare să producă sau să modifice 
dispozitive din clasa D. Există pacienți cu nevoi pentru care nu sunt disponibile dispozitive 
DIV comerciale, .precum diagnosticarea bolilor foarte rare sau identificarea agenților 
patogeni emergenți. Instituțiile sanitare joacă un rol vital în protejarea sănătăți publice, prin 
fabricarea internă a acestor dispozitive. Aceste amendamente au ca scop să mențină funcția 
de sănătate publică, asigurând în același timp faptul că siguranța pacienților este de maximă 
importanță.

Amendamentul 84
Alda Sousa

Propunere de regulament
Considerentul 9 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Cu toate acestea, dispozitivele care 
sunt fabricate în cadrul laboratoarelor 
altor instituții decât cele sanitare și sunt 
puse în funcțiune fără a fi introduse pe 
piață intră sub incidența prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 85
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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 și gestionarea 
stocurilor de către spitale, farmacii și în 
comerțul cu ridicata. Sistemul de IUD ar 
trebui să fie compatibil cu alte sisteme 
deja disponibile pe piață.

Or. de
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Amendamentul 86
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

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 și gestionarea 
stocurilor de către spitale, comercianții 
angro și farmacii și să fie compatibile cu 
alte sisteme de autentificare deja 
implementate în respectivele unități.

Or. en

Justificarea

Este posibil să fie implementat un sistem electronic de autentificare a medicamentelor în 
temeiul Directivei privind medicamentele falsificate. Este important ca sistemele pentru 
dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro și medicamente să fie compatibile. Altfel se va 
crea o sarcină semnificativă și posibil negestionabilă pentru agenții din lanțul de 
aprovizionare care lucrează cu ambele tipuri de produse.

Amendamentul 87
Dagmar Roth-Behrendt
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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 accesul adecvat la 
informații, prezentate în mod 
corespunzător utilizatorilor vizați, 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.

Or. en

Amendamentul 88
Dagmar Roth-Behrendt

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 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 

(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, autorizații 
de introducere pe piață, certificate, studii 
de intervenție referitoare la performanța 
clinică și studii de alt tip referitoare la 
performanța clinică care presupun riscuri 
pentru studiilor, vigilență și supravegherea 
pieței. Obiectivele bazei de date sunt de a 
crește transparența în general, printr-un 
acces optimizat la informații pentru public 
și personalul medical, de a fluidiza și 
facilita fluxul de informații între operatorii 
economici, agenția, organismele notificate 
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cerințele multiple de raportare și de a crește 
gradul de coordonare între statele 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).

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 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).

Or. en

Amendamentul 89
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Sistemele electronice ale Eudamed 
referitoare la dispozitivele aflate pe piață, 
operatorii economici relevanți și 
certificatele ar trebui să permită publicului 
să fie informat în mod corespunzător cu 
privire la dispozitivele de pe piața Uniunii. 
Sistemul electronic privind studiile 
referitoare la performanța clinică ar trebui 
să servească drept instrument de cooperare 
între statele membre și să permită 
sponsorilor să transmită, în mod voluntar, o 
singură cerere pentru mai multe state 
membre și, în acest caz, să raporteze 
evenimentele adverse grave. Sistemul 
electronic privind vigilența ar trebui să 
permită producătorilor să raporteze 
incidentele grave și alte evenimente 
raportabile, precum și să sprijine 
coordonarea evaluării acestora de către 
autoritățile naționale competente. Sistemul 

(30) Sistemele electronice ale Eudamed 
referitoare la dispozitivele aflate pe piață, 
operatorii economici relevanți și 
certificatele ar trebui să permită publicului 
să fie informat în mod corespunzător cu 
privire la dispozitivele de pe piața Uniunii. 
Sistemul electronic privind studiile 
referitoare la performanța clinică ar trebui 
să servească drept instrument de cooperare 
între statele membre și să permită 
sponsorilor să transmită, în mod voluntar, o 
singură cerere pentru mai multe state 
membre și, în acest caz, să raporteze 
evenimentele adverse grave. Sistemul 
electronic privind vigilența ar trebui să 
permită producătorilor să raporteze 
incidentele grave și alte evenimente 
raportabile, precum și să sprijine 
coordonarea evaluării acestora de către 
autoritățile naționale competente. Sistemul 
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electronic privind supravegherea pieței ar 
trebui să fie un instrument pentru schimbul 
de informații între autoritățile competente.

electronic privind supravegherea pieței ar 
trebui să fie un instrument pentru schimbul 
de informații între autoritățile competente. 
O prezentare generală privind vigilența și 
informații privind supravegherea pieței ar 
trebui să fie puse în mod regulat la 
dispoziția personalului medical și a 
publicului.

Or. en

Justificarea

Personalul medical și publicul vor beneficia de o prezentare generală privind vigilența și de 
informații privind supravegherea pieței. Deoarece gestionarea acestor date este sensibilă, 
MDCG este forul corespunzător pentru furnizarea acestor informații Băncii europene de 
date.

Amendamentul 90
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Sistemele electronice ale Eudamed 
referitoare la dispozitivele aflate pe piață, 
operatorii economici relevanți și 
certificatele ar trebui să permită publicului 
să fie informat în mod corespunzător cu 
privire la dispozitivele de pe piața Uniunii. 
Sistemul electronic privind studiile 
referitoare la performanța clinică ar trebui 
să servească drept instrument de cooperare 
între statele membre și să permită 
sponsorilor să transmită, în mod voluntar, o 
singură cerere pentru mai multe state 
membre și, în acest caz, să raporteze 
evenimentele adverse grave. Sistemul 
electronic privind vigilența ar trebui să 
permită producătorilor să raporteze 
incidentele grave și alte evenimente 
raportabile, precum și să sprijine 
coordonarea evaluării acestora de către 
autoritățile naționale competente. Sistemul 

(30) Sistemele electronice ale Eudamed 
referitoare la dispozitivele aflate pe piață, 
operatorii economici relevanți și 
certificatele ar trebui să permită publicului 
și personalului medical să fie informat în 
mod corespunzător cu privire la 
dispozitivele de pe piața Uniunii. Este 
esențial să se asigure niveluri adecvate de 
acces pentru public și personalul medical 
la acele părți ale sistemelor electronice 
Eudamed care oferă informații foarte 
importante referitoare la dispozitivele 
medicale pentru diagnostic in vitro ce pot 
prezenta un risc pentru sănătatea și 
siguranța publice. În cazul în care un 
astfel de acces este limitat, ar trebui să fie 
posibil, printr-o cerere justificată, să fie 
comunicate informațiile existente pentru 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro, cu excepția cazului în care limitarea 
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electronic privind supravegherea pieței ar 
trebui să fie un instrument pentru schimbul 
de informații între autoritățile competente.

accesului se justifică din motive de 
confidențialitate. Sistemul electronic 
privind studiile referitoare la performanța 
clinică ar trebui să servească drept 
instrument de cooperare între statele 
membre și să permită sponsorilor să 
transmită, în mod voluntar, o singură 
cerere pentru mai multe state membre și, în 
acest caz, să raporteze evenimentele 
adverse grave. Sistemul electronic privind 
vigilența ar trebui să permită producătorilor 
să raporteze incidentele grave și alte 
evenimente raportabile, precum și să 
sprijine coordonarea evaluării acestora de 
către autoritățile naționale competente. 
Sistemul electronic privind supravegherea 
pieței ar trebui să fie un instrument pentru 
schimbul de informații între autoritățile 
competente.

Or. en

Amendamentul 91
Alda Sousa

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pentru dispozitivele medicale pentru 
diagnostic in vitro cu risc mare, 
producătorii ar trebui să întocmească un 
rezumat conținând principalele aspecte de 
siguranță și performanță ale dispozitivului 
și rezultatul evaluării clinice, sub forma 
unui document care ar trebui să fie 
accesibil publicului.

(32) Pentru dispozitivele medicale pentru 
diagnostic in vitro din clasele C și D,
producătorii ar trebui să întocmească un 
rezumat conținând principalele aspecte de 
siguranță și performanță ale dispozitivului 
și rezultatul evaluării clinice, sub forma 
unui document care ar trebui să fie 
accesibil publicului.

Or. en

Justificarea

Face ca acest considerent să fie în concordanță cu articolul 24.
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Amendamentul 92
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pentru dispozitivele medicale pentru 
diagnostic in vitro cu risc mare, 
producătorii ar trebui să întocmească un 
rezumat conținând principalele aspecte de 
siguranță și performanță ale 
dispozitivului și rezultatul evaluării
clinice, sub forma unui document care ar 
trebui să fie accesibil publicului.

(32) Pentru dispozitivele medicale pentru 
diagnostic in vitro cu risc mare, 
producătorii ar trebui să furnizeze 
autorității naționale sau agenției, după 
caz, implicate în procedura de autorizare 
de introducere pe piață, un raport complet 
cu privire la aspectele legate de siguranța 
și performanța clinică a dispozitivului 
respectiv. Rezumatul raportului ar trebui 
să fie accesibil publicului prin intermediul 
Eudamed.

Or. en

Amendamentul 93
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) În ceea ce privește dispozitivele 
medicale pentru diagnostic in vitro cu risc 
mare, autoritățile ar trebui să fie 
informate într-un stadiu precoce cu 
privire la dispozitivele care sunt supuse 
unei evaluări a conformității și să aibă 
dreptul, pe baza unor justificări științifice 
valide, să controleze evaluarea 
preliminară efectuată de către 
organismele notificate, în special în ceea 
ce privește dispozitivele pentru care nu 
există specificații tehnice comune, 
dispozitivele noi sau pentru care se 
utilizează o tehnologie nouă, dispozitivele 
care aparțin unei categorii de dispozitive 
cu risc crescut de incidente grave sau 

eliminat
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dispozitivele cu mare grad de similitudine 
în privința cărora au fost identificate 
diferențe semnificative ale evaluărilor 
conformității efectuate de către organisme 
notificate diferite. Procesul prevăzut în 
prezentul regulament nu împiedică un 
producător să informeze în mod voluntar 
o autoritate competentă cu privire la 
intenția sa de a depune o cerere de 
evaluare a conformității pentru un 
dispozitiv medical pentru diagnostic in 
vitro cu risc mare înainte de a înainta 
cererea către organismul notificat.

Or. en

Amendamentul 94
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) În ceea ce privește dispozitivele 
medicale pentru diagnostic in vitro cu risc 
mare, autoritățile ar trebui să fie informate 
într-un stadiu precoce cu privire la 
dispozitivele care sunt supuse unei evaluări 
a conformității și să aibă dreptul, pe baza 
unor justificări științifice valide, să 
controleze evaluarea preliminară efectuată 
de către organismele notificate, în special 
în ceea ce privește dispozitivele pentru care 
nu există specificații tehnice comune, 
dispozitivele noi sau pentru care se 
utilizează o tehnologie nouă, dispozitivele 
care aparțin unei categorii de dispozitive cu 
risc crescut de incidente grave sau 
dispozitivele cu mare grad de similitudine 
în privința cărora au fost identificate 
diferențe semnificative ale evaluărilor 
conformității efectuate de către organisme 
notificate diferite. Procesul prevăzut în 
prezentul regulament nu împiedică un 

(35) În ceea ce privește dispozitivele 
medicale pentru diagnostic in vitro cu risc 
mare, autoritățile relevante de la nivel 
național și de la nivelul Uniunii ar trebui 
să fie informate într-un stadiu precoce cu 
privire la dispozitivele care sunt supuse 
unei evaluări a conformității și să aibă 
dreptul, pe baza unor justificări științifice 
valide, să controleze evaluarea preliminară 
efectuată de către organismele notificate, în 
special în ceea ce privește dispozitivele 
pentru care nu există specificații tehnice 
comune, dispozitivele noi sau pentru care 
se utilizează o tehnologie nouă, 
dispozitivele care aparțin unei categorii de 
dispozitive cu risc crescut de incidente 
grave sau dispozitivele cu mare grad de 
similitudine în privința cărora au fost 
identificate diferențe semnificative ale 
evaluărilor conformității efectuate de către 
organisme notificate diferite. Procesul 
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producător să informeze în mod voluntar o 
autoritate competentă cu privire la intenția 
sa de a depune o cerere de evaluare a 
conformității pentru un dispozitiv medical 
pentru diagnostic in vitro cu risc mare 
înainte de a înainta cererea către 
organismul notificat.

prevăzut în prezentul regulament nu 
împiedică un producător să informeze în 
mod voluntar o autoritate competentă cu 
privire la intenția sa de a depune o cerere 
de evaluare a conformității pentru un 
dispozitiv medical pentru diagnostic in 
vitro cu risc mare înainte de a înainta 
cererea către organismul notificat.

Or. en

Justificarea

Este necesar pentru a clarifica la care autorități se face referire.

Amendamentul 95
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) În ceea ce privește dispozitivele 
medicale pentru diagnostic in vitro cu risc 
mare, autoritățile ar trebui să fie informate 
într-un stadiu precoce cu privire la 
dispozitivele care sunt supuse unei evaluări 
a conformității și să aibă dreptul, pe baza 
unor justificări științifice valide, să 
controleze evaluarea preliminară efectuată 
de către organismele notificate, în special 
în ceea ce privește dispozitivele pentru care 
nu există specificații tehnice comune, 
dispozitivele noi sau pentru care se 
utilizează o tehnologie nouă, dispozitivele 
care aparțin unei categorii de dispozitive cu 
risc crescut de incidente grave sau 
dispozitivele cu mare grad de similitudine 
în privința cărora au fost identificate 
diferențe semnificative ale evaluărilor 
conformității efectuate de către organisme 
notificate diferite. Procesul prevăzut în 
prezentul regulament nu împiedică un 
producător să informeze în mod voluntar o 

(35) În ceea ce privește dispozitivele 
medicale pentru diagnostic in vitro cu risc 
mare, autoritățile ar trebui să fie informate 
într-un stadiu precoce cu privire la 
dispozitivele care sunt supuse unei evaluări 
a conformității și să aibă dreptul, pe baza 
unor justificări științifice valide, să 
controleze evaluarea preliminară efectuată 
de către organismele notificate, în special 
în ceea ce privește dispozitivele pentru care 
nu există specificații tehnice comune, 
dispozitivele noi sau pentru care se 
utilizează o tehnologie nouă, dispozitivele 
care aparțin unei categorii de dispozitive cu 
risc crescut de incidente grave sau 
dispozitivele cu mare grad de similitudine 
în privința cărora au fost identificate 
diferențe semnificative ale evaluărilor 
conformității efectuate de către organisme 
notificate diferite. Procesul prevăzut în 
prezentul regulament nu împiedică un 
producător să informeze în mod voluntar o 



AM\935941RO.doc 17/102 PE510.740v01-00

RO

autoritate competentă cu privire la intenția 
sa de a depune o cerere de evaluare a 
conformității pentru un dispozitiv medical 
pentru diagnostic in vitro cu risc mare 
înainte de a înainta cererea către 
organismul notificat.

autoritate competentă cu privire la intenția 
sa de a depune o cerere de evaluare a 
conformității pentru un dispozitiv medical 
pentru diagnostic in vitro cu risc mare 
înainte de a înainta cererea către 
organismul notificat. În ceea ce privește 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro cu risc mare din clasa D, este creată 
o procedură de autorizare de introducere 
pe piață.

Or. en

Amendamentul 96
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Procedura de evaluare a 
conformității nu ar trebui să fie aplicabilă 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro din clasa D. Pentru dispozitivele 
inovatoare din clasa D ar trebui introdusă 
o procedură centralizată rapidă de 
autorizare de introducere pe piață. Ar 
trebui introdusă o procedură 
descentralizată rapidă de autorizare de 
introducere pe piață pentru toate celelalte 
dispozitive din clasa D, cu posibilitatea ca 
producătorii respectivelor tipuri de 
dispozitive să depună solicitări mai 
degrabă pentru procedura centralizată de 
autorizare de introducere pe piață.

Or. en

Amendamentul 97
Margrete Auken
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Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Ca regulă generală, procedura de 
evaluare a conformității pentru 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro din clasa A ar trebui să fie efectuată 
pe răspunderea exclusivă a producătorului, 
deoarece astfel de dispozitive prezintă un 
risc redus pentru pacienți. Pentru 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro din clasele B, C și D, intervenția unui 
organism notificat ar trebui să fie 
obligatorie în măsura adecvată.

(38) Ca regulă generală, procedura de 
evaluare a conformității pentru 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro din clasa A ar trebui să fie efectuată 
pe răspunderea exclusivă a producătorului, 
deoarece astfel de dispozitive prezintă un 
risc redus pentru pacienți. Pentru 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro din clasele B și C, intervenția unui 
organism notificat ar trebui să fie 
obligatorie în măsura adecvată. Pentru 
dispozitivele din clasa D ar trebui să fie 
obligatorie o procedură de autorizare de 
introducere pe piață.

Or. en

Amendamentul 98
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Ca regulă generală, procedura de 
evaluare a conformității pentru 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro din clasa A ar trebui să fie efectuată 
pe răspunderea exclusivă a producătorului, 
deoarece astfel de dispozitive prezintă un 
risc redus pentru pacienți. Pentru 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro din clasele B, C și D, intervenția unui 
organism notificat ar trebui să fie 
obligatorie în măsura adecvată.

(38) Ca regulă generală, procedura de 
evaluare a conformității pentru 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro din clasa A ar trebui să fie efectuată 
pe răspunderea exclusivă a producătorului, 
deoarece astfel de dispozitive prezintă un 
risc redus pentru pacienți. Pentru 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro din clasele B și C, intervenția unui 
organism notificat ar trebui să fie 
obligatorie în măsura adecvată. Pentru 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro din clasa D ar trebui să fie 
obligatorie intervenția agenției sau a 
statelor membre.
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Or. en

Amendamentul 99
Margrete Auken

Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Pentru a asigura siguranța generală 
a pieței, orice persoană naturală sau 
juridică are dreptul să facă publică și să 
disemineze cu bună-credință o informație 
privind un fapt, date sau o acțiune, din 
moment ce consideră că lipsa de 
cunoaștere a faptului, a datelor sau a 
acțiunii respective prezintă un pericol 
pentru sănătate sau mediu.

Or. en

Justificarea

Scopul considerentului este de a proteja informatorii.

Amendamentul 100
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) Un studiu de intervenție referitor la 
performanța clinică sau orice alt studiu 
referitor la performanța clinică ar trebui 
să înceapă numai după acordarea unei 
evaluări pozitive de către un comitet de 
etică independent. Statele membre ar 
trebui să ia măsurile necesare pentru a 
înființa comitete de etică, acolo unde nu 
există.
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Or. en

Amendamentul 101
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Sponsorii studiilor de intervenție 
referitoare la performanța clinică și ai 
studiilor de alt tip referitoare la 
performanța clinică care presupun riscuri 
pentru subiecții studiilor care urmează a fi 
efectuate în mai mult de un stat membru ar 
trebui să aibă posibilitatea să transmită o 
singură cerere, pentru a se reduce sarcina 
administrativă. Pentru a se crea condițiile 
utilizării în comun a resurselor și pentru a 
se asigura coerența în ceea ce privește 
evaluarea aspectelor referitoare la sănătate 
și siguranță ale dispozitivului care face 
obiectul evaluării performanței și a 
proiectării științifice a studiului referitor la 
performanța clinică care urmează a fi 
efectuat în mai multe state membre, o 
astfel de cerere unică ar trebui să faciliteze 
coordonarea între statele membre, sub 
conducerea unui stat membru coordonator. 
Evaluarea coordonată nu ar trebui să 
includă evaluarea aspectelor intrinseci 
naționale, locale și etice ale unui studiu 
referitor la performanța clinică, incluzând 
consimțământul acordat în cunoștință de 
cauză. Fiecare stat membru ar trebui să-și
păstreze responsabilitatea finală pentru a 
decide dacă studiul referitor la performanța 
clinică poate sau nu să fie efectuat pe 
teritoriul său.

(45) Sponsorii studiilor de intervenție 
referitoare la performanța clinică și ai 
studiilor de alt tip referitoare la 
performanța clinică care presupun riscuri 
pentru subiecții studiilor care urmează a fi 
efectuate în mai mult de un stat membru ar 
trebui să aibă posibilitatea să transmită o 
singură cerere, pentru a se reduce sarcina 
administrativă. Pentru a se crea condițiile 
utilizării în comun a resurselor și pentru a 
se asigura coerența în ceea ce privește 
evaluarea aspectelor referitoare la sănătate 
și siguranță ale dispozitivului care face 
obiectul evaluării performanței și a 
proiectării științifice a studiului referitor la 
performanța clinică care urmează a fi 
efectuat în mai multe state membre, o 
astfel de cerere unică ar trebui să faciliteze 
coordonarea între statele membre, sub 
conducerea unui stat membru coordonator. 
Fiecare stat membru ar trebui să își
păstreze responsabilitatea finală pentru a 
decide dacă studiul referitor la performanța 
clinică poate sau nu să fie efectuat pe 
teritoriul său.

Or. en
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Amendamentul 102
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Personalul medical și pacienții ar 
trebui să aibă posibilitatea să raporteze la 
nivel național incidentele grave suspectate, 
utilizând formate armonizate. Autoritățile 
naționale competente ar trebui să 
informeze producătorii și să comunice 
informațiile colegilor lor atunci când ele 
confirmă că a apărut un incident grav, 
pentru a minimiza reapariția acestor 
incidente.

(49) Personalul medical și pacienții ar 
trebui să aibă posibilitatea să raporteze la 
nivel național incidentele grave suspectate, 
utilizând formate armonizate și asigurând 
anonimatul, dacă este cazul. Autoritățile 
naționale competente ar trebui să 
informeze producătorii și să comunice 
informațiile colegilor lor atunci când ele 
confirmă că a apărut un incident grav, 
pentru a minimiza reapariția acestor 
incidente.

Or. en

Justificarea

Procedurile în materie de vigilență din capitolul VII vor funcționa corect numai dacă 
personalul medical simte că poate raporta incidentele fără a se teme de răzbunare. În unele 
situații, poate fi necesară protejarea informatorilor anonimi pentru a asigura raportarea 
completă și sinceră a incidentului.

Amendamentul 103
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Personalul medical și pacienții ar 
trebui să aibă posibilitatea să raporteze la 
nivel național incidentele grave suspectate, 
utilizând formate armonizate. Autoritățile 
naționale competente ar trebui să 
informeze producătorii și să comunice 
informațiile colegilor lor atunci când ele 
confirmă că a apărut un incident grav, 
pentru a minimiza reapariția acestor 

(49) Statele membre ar trebui să adopte 
toate măsurile necesare pentru a 
conștientiza personalul medical, 
utilizatorii și pacienții cu privire la 
importanța raportării incidentelor grave 
suspectate. Personalul medical și pacienții 
ar trebui să aibă posibilitatea să raporteze 
la nivel național incidentele grave 
suspectate, utilizând formate armonizate. 
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incidente. Pentru a reduce la minimum apariția 
unor astfel de incidente, autoritățile 
naționale competente ar trebui să 
informeze producătorii și să raporteze 
informațiile prin intermediul sistemului 
electronic corespunzător din Eudamed 
atunci când ele confirmă că a apărut un 
incident grav, pentru a minimiza reapariția 
acestor incidente.

Or. en

Amendamentul 104
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Statele membre percep taxe pentru 
desemnarea și monitorizarea organismelor 
notificate, pentru a se asigura 
sustenabilitatea monitorizării acestor 
organisme de către statele membre și 
pentru a se asigura condiții de concurență 
echitabile pentru organismele notificate.

(53) Statele membre percep taxe pentru 
desemnarea și monitorizarea organismelor 
notificate, pentru a se asigura 
sustenabilitatea monitorizării acestor 
organisme de către statele membre și 
pentru a se asigura condiții de concurență 
echitabile pentru organismele notificate. 
Aceste taxe ar trebui să fie comparabile 
între statele membre și ar trebui să fie 
făcute publice.

Or. en

Amendamentul 105
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) În timp ce prezentul regulament nu ar 
trebui să aducă atingere dreptului statelor 
membre de a percepe taxe pentru 

(54) În timp ce prezentul regulament nu ar 
trebui să aducă atingere dreptului statelor 
membre de a percepe taxe pentru 
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activitățile la nivel național, statele 
membre ar trebui să informeze Comisia și 
celelalte state membre înainte ca acestea să 
adopte nivelul și structura taxelor, pentru a 
asigura transparența.

activitățile la nivel național, statele 
membre ar trebui să informeze Comisia și 
celelalte state membre înainte ca acestea să 
adopte nivelul și structura comparabile ale
taxelor, pentru a asigura transparența.

Or. en

Amendamentul 106
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 54 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54a) Statele membre ar trebui să adopte 
reglementări privind taxele standard 
pentru organismele notificate, care ar 
trebui să fie comparabile între statele 
membre. Comisia ar trebui să ofere linii 
directoare pentru a facilita 
comparabilitatea acestor taxe. Statele 
membre ar trebui să transmită Comisiei 
lista lor de taxe standard și să se asigure 
că organismele notificate înregistrate pe 
teritoriul lor fac publice listele lor de taxe 
standard pentru activitățile de evaluare a 
conformității.

Or. en

Amendamentul 107
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) În conformitate cu condițiile și 
modalitățile definite la articolul 78 din 
Regulamentul (UE) [Trimitere la viitorul 
regulament privind dispozitivele medicale] 

(55) În conformitate cu condițiile și 
modalitățile definite la articolul 78 din 
Regulamentul (UE) [Trimitere la viitorul 
regulament privind dispozitivele medicale] 
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privind dispozitivele medicale, ar trebui 
înființat un comitet de experți, Grupul de 
coordonare privind dispozitivele medicale 
(MDCG), compus din persoane desemnate 
de statele membre pe baza rolului lor și al 
cunoștințelor lor de expert în domeniul 
dispozitivelor medicale și al dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro, pentru 
a îndeplini sarcinile care îi sunt conferite 
prin prezentul regulament și prin 
Regulamentul (UE) [Trimitere la viitorul 
regulament privind dispozitivele medicale] 
privind dispozitivele medicale, pentru a 
consilia Comisia și pentru asista Comisia și 
statele membre în a asigura o punere în 
aplicare armonizată a prezentului 
regulament.

privind dispozitivele medicale, ar trebui 
înființat un grup de coordonare privind 
dispozitivele medicale (MDCG), compus 
din persoane desemnate de statele membre 
pe baza rolului lor și al cunoștințelor lor de 
expert în domeniul dispozitivelor medicale 
și al dispozitivelor medicale pentru 
diagnostic in vitro, pentru a îndeplini 
sarcinile care îi sunt conferite prin 
prezentul regulament și prin 
Regulamentul (UE) [Trimitere la viitorul 
regulament privind dispozitivele medicale] 
privind dispozitivele medicale, pentru a 
consilia Comisia și pentru asista Comisia și
statele membre în a asigura o punere în 
aplicare armonizată a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 108
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) În conformitate cu condițiile și 
modalitățile definite la articolul 78 din 
Regulamentul (UE) [Trimitere la viitorul 
regulament privind dispozitivele medicale] 
privind dispozitivele medicale, ar trebui 
înființat un comitet de experți, Grupul de 
coordonare privind dispozitivele medicale 
(MDCG), compus din persoane desemnate 
de statele membre pe baza rolului lor și al 
cunoștințelor lor de expert în domeniul 
dispozitivelor medicale și al dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro, pentru 
a îndeplini sarcinile care îi sunt conferite 
prin prezentul regulament și prin 
Regulamentul (UE) [Trimitere la viitorul 
regulament privind dispozitivele medicale] 
privind dispozitivele medicale, pentru a 

(55) În conformitate cu condițiile și 
modalitățile definite la articolul 78 din 
Regulamentul (UE) [Trimitere la viitorul 
regulament privind dispozitivele medicale] 
privind dispozitivele medicale, ar trebui 
înființat un comitet de experți, Grupul de 
coordonare privind dispozitivele medicale 
(MDCG), compus din persoane desemnate 
de statele membre pe baza rolului lor și al 
cunoștințelor lor de expert în domeniul 
dispozitivelor medicale și al dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro, pentru 
a îndeplini sarcinile care îi sunt conferite 
prin prezentul regulament și prin 
Regulamentul (UE) [Trimitere la viitorul 
regulament privind dispozitivele medicale] 
privind dispozitivele medicale, pentru a 
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consilia Comisia și pentru asista Comisia și 
statele membre în a asigura o punere în 
aplicare armonizată a prezentului 
regulament.

consilia Comisia și pentru asista Comisia și 
statele membre în a asigura o punere în 
aplicare armonizată a prezentului 
regulament. Înainte de preluarea 
atribuțiilor lor, membrii MDCG 
furnizează un angajament și o declarație 
de interese, indicând fie absența oricărui 
interes care s-ar putea considera că le 
prejudiciază independența, fie orice
interese directe sau indirecte care ar 
putea aduce atingere independenței lor. 
Respectivele declarații sunt verificate de 
Comisie.

Or. en

Amendamentul 109
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) Pentru a asigura o tranziție ușoară 
către înregistrarea dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic in vitro, a operatorilor 
economici relevanți și a certificatelor, 
obligația de a transmite informațiile 
relevante pentru sistemele electronice 
instituite la nivelul Uniunii prin prezentul 
regulament ar trebui să intre efectiv în 
vigoare doar la 18 luni de la data aplicării 
prezentului regulament. În timpul acestei 
perioade de tranziție, articolul 10 și 
articolul 12 alineatul (1) literele (a) și (b) 
din Directiva 98/79/CE ar trebui să rămână 
în vigoare. Cu toate acestea, operatorii 
economici și organismele notificate care se 
înregistrează în sistemele electronice 
relevante disponibile la nivelul Uniunii ar 
trebui să fie considerate ca respectând 
cerințele de înregistrare adoptate de statele 
membre în temeiul dispozițiilor directivei 

(65) Pentru a asigura o tranziție ușoară 
către înregistrarea dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic in vitro, a operatorilor 
economici relevanți și a certificatelor, 
obligația de a transmite informațiile 
relevante pentru sistemele electronice 
instituite la nivelul Uniunii prin prezentul 
regulament ar trebui să intre efectiv în 
vigoare la 12 luni de la data aplicării 
prezentului regulament. În timpul acestei 
perioade de tranziție, articolul 10 și 
articolul 12 alineatul (1) literele (a) și (b) 
din Directiva 98/79/CE ar trebui să rămână 
în vigoare. Cu toate acestea, operatorii 
economici și organismele notificate care se 
înregistrează în sistemele electronice 
relevante disponibile la nivelul Uniunii ar 
trebui să fie considerate ca respectând 
cerințele de înregistrare adoptate de statele 
membre în temeiul dispozițiilor directivei 
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menite a evita înregistrările multiple. menite a evita înregistrările multiple.

Or. en

Justificarea

Sistemul electronic joacă un rol vital în prezentul regulament și ar trebui să fie implementat 
și să intre efectiv în vigoare 12 ani.

Amendamentul 110
Margrete Auken

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament nu aduce atingere 
legislației naționale care prevede că 
anumite dispozitive pot fi livrate doar pe 
bază de rețetă medicală.

(6) Prezentul regulament nu aduce atingere 
legislației naționale care prevede că 
anumite dispozitive pot fi furnizate doar pe 
bază de rețetă medicală. Este ilegală 
publicitatea adresată direct 
consumatorului privind dispozitivele pe 
care prezentul regulament le încadrează 
ca fiind doar pe bază de rețetă.
Următoarele dispozitive pot fi furnizate 
doar pe bază de rețetă medicală:
1) dispozitive din clasa D;
2) dispozitive din clasa D din următoarele 
categorii:
(a) dispozitive pentru testare genetică;
(b) diagnostic-companion.
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 85 
pentru a lua decizii cu privire la 
dispozitivele de autotestare și alte teste din 
categoria C după consultarea părților 
interesate.

Or. en
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Amendamentul 111
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Mairead 
McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament nu aduce atingere 
legislației naționale care prevede că 
anumite dispozitive pot fi livrate doar pe 
bază de rețetă medicală.

(6) Prezentul regulament prevede că 
anumite dispozitive pot fi furnizate doar 
pe bază de rețetă medicală, dar nu aduce 
atingere legislației naționale care prevede 
că alte dispozitive pot fi furnizate doar pe 
bază de rețetă medicală. Este ilegală 
publicitatea adresată direct 
consumatorului privind dispozitivele pe 
care prezentul regulament le încadrează 
ca fiind doar pe bază de rețetă.
Următoarele dispozitive pot fi furnizate 
doar pe bază de rețetă medicală:
1) dispozitive din clasa D;
2) dispozitive din clasa D din următoarele 
categorii:
(a) dispozitive pentru testare genetică;
(b) diagnostic-companion.
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 85 
pentru a lua decizii cu privire la alte teste 
din categoria C după consultarea părților 
interesate.

Or. en

Amendamentul 112
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 1 – punctul 1 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– diagnostic, prevenție, monitorizare, 
tratament sau ameliorare a unei boli;

– diagnostic, prevenție, monitorizare, 
previziune, prognostic, tratament sau 
ameliorare a unei boli,

Or. en

Justificarea

Previziunea și prognosticul bolilor sunt funcții vitale ale dispozitivelor.

Amendamentul 113
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „accesoriu al unui dispozitiv medical 
pentru diagnostic in vitro” înseamnă un 
articol care, deși nu este un dispozitiv 
medical pentru diagnostic in vitro, este 
conceput de către producătorul său să fie 
utilizat împreună cu unul sau mai multe 
dispozitive medicale pentru diagnostic in 
vitro pentru a facilita sau a asista în mod 
specific dispozitivul (dispozitivele) 
medical(e) pentru diagnostic in vitro pentru 
a fi utilizat(e) în conformitate cu scopul 
(scopurile) lui (lor) preconizat(e);

3. „accesoriu al unui dispozitiv medical 
pentru diagnostic in vitro” înseamnă un 
articol care, deși nu este un dispozitiv 
medical pentru diagnostic in vitro, este 
conceput de către producătorul său să fie 
utilizat împreună cu unul sau mai multe 
dispozitive medicale pentru diagnostic in 
vitro pentru a facilita în mod specific 
dispozitivul (dispozitivele) medical(e) 
pentru diagnostic in vitro pentru a fi 
utilizat(e) în conformitate cu scopul 
(scopurile) lui (lor) preconizat(e) sau 
pentru a asista în mod specific 
funcționalitatea medicală a dispozitivului 
(dispozitivelor) medical(e) pentru 
diagnostic in vitro în conformitate cu 
scopul (scopurile) lui (lor) preconizat(e);

Or. en

Amendamentul 114
Milan Cabrnoch
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „accesoriu al unui dispozitiv medical 
pentru diagnostic in vitro” înseamnă un 
articol care, deși nu este un dispozitiv 
medical pentru diagnostic in vitro, este 
conceput de către producătorul său să fie 
utilizat împreună cu unul sau mai multe 
dispozitive medicale pentru diagnostic in 
vitro pentru a facilita sau a asista în mod 
specific dispozitivul (dispozitivele) 
medical(e) pentru diagnostic in vitro pentru 
a fi utilizat(e) în conformitate cu scopul 
(scopurile) lui (lor) preconizat(e);

3. „accesoriu al unui dispozitiv medical 
pentru diagnostic in vitro” înseamnă un 
articol care, deși nu este un dispozitiv 
medical pentru diagnostic in vitro, este 
conceput de către producătorul său să fie 
utilizat împreună cu unul sau mai multe 
dispozitive medicale pentru diagnostic in 
vitro pentru a facilita sau a asista în mod 
specific dispozitivul (dispozitivele) 
medical(e) pentru diagnostic in vitro pentru 
a fi utilizat(e) în conformitate cu scopul 
(scopurile) lui (lor) preconizat(e) sau 
pentru a sprijini în mod specific aplicațiile 
medicale ale dispozitivului (dispozitivelor) 
în ceea ce privește scopul (scopurile) său 
(lor) propuse;

Or. cs

Amendamentul 115
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Nora Berra, Miroslav 
Mikolášik

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „dispozitiv de autotestare” înseamnă 
orice dispozitiv conceput de către 
producător pentru a fi folosit de 
nespecialiști;

4. „dispozitiv de autotestare” înseamnă 
orice dispozitiv conceput de către 
producător pentru a fi folosit de 
nespecialiști, inclusiv servicii de testare 
oferite nespecialiștilor prin intermediul 
serviciilor societății informaționale;

Or. en

Justificarea

Dispozitivele de autotestare au cerințe speciale de evaluare a conformității, de exemplu, 
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studii privind utilizatorii și instrucțiuni etc. în limba utilizatorilor vizați, care au ca scop să 
reducă riscurile specifice unor astfel de dispozitive, adică lipsa de formare 
medicală/tehnică/științifică a nespecialiștilor. Acest tip specific de risc este același, indiferent 
dacă testul este achiziționat ca trusă dintr-un magazin sau ca serviciu prin internet.

Amendamentul 116
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „diagnostic companion (companion 
diagnostic)” înseamnă un dispozitiv 
destinat în mod special pentru a selecta 
pacienții cu o afecțiune sau predispoziție 
diagnosticată anterior ca fiind eligibili 
pentru o terapie țintită;

6. „diagnostic-companion (companion 
diagnostic)” înseamnă un dispozitiv 
destinat în mod special pentru a selecta 
pacienții cu o afecțiune sau predispoziție 
diagnosticată anterior ca fiind eligibili 
pentru o terapie specială;

Or. en

Amendamentul 117
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „diagnostic companion (companion 
diagnostic)” înseamnă un dispozitiv 
destinat în mod special pentru a selecta
pacienții cu o afecțiune sau predispoziție 
diagnosticată anterior ca fiind eligibili 
pentru o terapie țintită;

6. „diagnostic-companion (companion 
diagnostic)” înseamnă un dispozitiv 
destinat pentru a furniza informații care 
sunt esențiale pentru utilizarea sigură și 
eficace a produsului terapeutic 
corespunzător. Utilizarea unui diagnostic-
companion cu un produs terapeutic este 
indicată ca fiind dezirabilă în 
instrucțiunile de utilizare atât de pe 
eticheta dispozitivului pentru diagnostic, 
cât și a produsului terapeutic 
corespunzător, precum și de pe eticheta 
oricărui echivalent generic al produsului 
terapeutic sau este scopul preconizat și 
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declarat al dispozitivului pentru 
diagnostic.
Un dispozitiv pentru diagnostic-
companion DIV ar putea fi esențial 
pentru utilizarea sigură și eficace a 
produsului terapeutic corespunzător 
pentru:
– identificarea pacienților care este foarte 
probabil să beneficieze de un anumit 
produs terapeutic;

– identificarea pacienților care este 
probabil să prezinte riscuri crescute de 
reacții adverse grave ca urmare a 
tratamentului cu un anumit produs 
terapeutic;

– monitorizarea răspunsului la tratament 
pentru a ajusta tratamentul (de exemplu, 
programul, doza, întreruperea) în vederea 
îmbunătățirii siguranței sau a eficacității.

Or. en

Justificarea

Definiția actuală este prea limitată, de exemplu, nu include diagnosticul-companion utilizat 
pentru a orienta deciziile privind dozajul (de exemplu, testele farmacogenetice pentru 
tratamentul cu warfarină) care pot avea un rol important în garantarea siguranței și a 
eficacității unui anumit medicament.

Amendamentul 118
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „etichetă” înseamnă informațiile scrise, 
tipărite sau grafice care apar chiar pe 
dispozitiv sau pe ambalajul fiecărei unități 
sau pe ambalajul unor dispozitive multiple;

10. „etichetă” înseamnă informațiile scrise, 
tipărite sau grafice care apar chiar pe 
dispozitiv sau pe ambalajul fiecărei unități 
sau pe ambalajul unor dispozitive multiple 
sau pe site-ul producătorului;
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Or. en

Justificarea

Definiția actuală a etichetei nu acoperă testele dezvoltate de laboratoare. Beneficiarii 
rezultatelor generate de astfel de dispozitive ar trebui să aibă acces la informațiile de pe 
etichetă la fel ca și utilizatorii altor dispozitive DIV.

Amendamentul 119
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 1 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. „dispozitiv nou” înseamnă:
– un dispozitiv care incorporează o
tehnologie (substanța analizată, 
tehnologia sau platforma de testare) care 
nu a mai fost utilizată anterior în 
diagnostic sau
– un dispozitiv existent care este folosit 
pentru prima oară pentru un nou scop 
preconizat;

Or. en

Amendamentul 120
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Nora Berra, Miroslav Mikolášik

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 1 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. „dispozitiv pentru testarea genetică” 
înseamnă un dispozitiv medical pentru 
diagnostic in vitro al cărui scop este să 
identifice o caracteristică genetică a unei 
persoane care este moștenită sau 
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dobândită în timpul dezvoltării prenatale.

Or. en

Justificarea

Altă definiție comparativ cu amendamentul 18 din proiectul de raport.

Amendamentul 121
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 3 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. „instituție sanitară” înseamnă o 
organizație al cărei obiectiv principal este 
îngrijirea sau tratarea pacienților sau 
promovarea sănătății publice;

21. „instituție sanitară” înseamnă o 
organizație al cărei obiectiv principal este 
îngrijirea sau tratarea pacienților;

Or. en

Justificarea

Este prea neclar ceea ce s-ar putea clasifica în categoria unei organizații al cărei obiectiv 
principal este „promovarea sănătății publice”, deoarece nu este definită în altă parte. Astfel, 
pentru a evita confuzia și incertitudinile, ar trebui eliminată.

Amendamentul 122
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 3 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. „instituție sanitară” înseamnă o 
organizație al cărei obiectiv principal este 
îngrijirea sau tratarea pacienților sau 
promovarea sănătății publice;

21. „instituție sanitară” înseamnă o
organizație din cadrul sistemului sanitar 
public al unui stat membru, al cărei 
obiectiv principal este îngrijirea sau 
tratarea pacienților sau promovarea 
sănătății publice; laboratoarele comerciale 
care oferă servicii de diagnosticare nu 
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sunt instituții sanitare;

Or. en

Amendamentul 123
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 3 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. „instituție sanitară” înseamnă o 
organizație al cărei obiectiv principal este 
îngrijirea sau tratarea pacienților sau 
promovarea sănătății publice;

21. „instituție sanitară” înseamnă o 
organizație al cărei obiectiv principal este 
îngrijirea sau tratarea pacienților sau 
promovarea sănătății publice, cu excepția 
laboratoarelor care oferă servicii clinice 
comerciale;

Or. en

Amendamentul 124
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 3 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. „instituție sanitară” înseamnă o 
organizație al cărei obiectiv principal este 
îngrijirea sau tratarea pacienților sau 
promovarea sănătății publice;

21. „instituție sanitară” înseamnă o 
organizație al cărei obiectiv principal este 
îngrijirea sau tratarea pacienților și care 
are competența legală de a realiza aceste 
activități;

Or. cs

Amendamentul 125
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 5 – punctul 32
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Textul propus de Comisie Amendamentul

32. „performanță clinică” înseamnă 
capacitatea unui dispozitiv de a produce 
rezultate care sunt corelate cu o anumită 
afecțiune clinică sau stare fiziologică în 
conformitate cu populația-țintă și 
utilizatorul preconizat;

32. „performanță clinică” înseamnă 
valabilitatea clinică și, dacă este cazul, 
utilitatea clinică a dispozitivului în raport 
cu scopul său preconizat;

Or. en

Amendamentul 126
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 5 – punctul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

32a. „valabilitatea clinică” înseamnă 
capacitatea unui dispozitiv de a detecta 
sau a prevedea o anumită afecțiune
clinică sau stare fiziologică în raport cu 
scopul său preconizat (de exemplu, 
screening, diagnostic, prognostic);

Or. en

Amendamentul 127
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 5 – punctul 32 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

32b. „utilitatea clinică” înseamnă efectul 
(efectele) anticipat(e) ale utilizării clinice 
a rezultatelor testelor, inclusiv asupra 
rezultatelor din sănătate, în cazul în care 
scopul preconizat al unui dispozitiv, astfel 
cum declară producătorul, include o 
utilizare clinică precum selectarea unei 
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terapii (de exemplu, diagnostic-
companion);

Or. en

Amendamentul 128
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 5 – punctul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

38. „specificitate de diagnostic” înseamnă 
capacitatea unui dispozitiv de a 
recunoaște absența unui marker țintă
asociat unei anumite boli sau afecțiuni;

38. „specificitate de diagnostic” înseamnă 
proporția de subiecți care nu au sau o 
afecțiune clinică specificată ale cărei 
rezultate la test sunt negative sau în limita 
de decizie definită;

Or. en

Amendamentul 129
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 5 – punctul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

39. „sensibilitate de diagnostic” înseamnă 
capacitatea unui dispozitiv de a identifica 
prezența unui marker țintă asociat unei 
anumite boli sau afecțiuni;

39. „sensibilitate de diagnostic” înseamnă 
proporția de subiecți cu o afecțiune 
clinică bine definită ale cărei valori la test 
sunt pozitive sau depășesc o limită de 
decizie definită (adică, un rezultat pozitiv 
și identificarea subiecților care au boala);

Or. en

Amendamentul 130
Antonyia Parvanova
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 5 – punctul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

45. „sponsor” înseamnă o persoană, o 
societate comercială, o instituție sau o 
organizație care își asumă responsabilitatea 
pentru inițierea și gestionarea unui studiu 
referitor la performanța clinică;

45. „sponsor” înseamnă o persoană, o 
societate comercială, o instituție sau o 
organizație care își asumă responsabilitatea 
pentru inițierea, gestionarea sau finanțarea 
unui studiu referitor la performanța clinică;

Or. en

Amendamentul 131
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 5 – punctul 47 – liniuța 2 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) spitalizare sau prelungirea spitalizării, (iii) spitalizare sau prelungirea spitalizării
pacientului,

Or. en

Justificarea

Această formulare aduce textul în concordanță cu ISO 14155:2011 Investigația clinică a 
dispozitivelor medicale pentru subiecți umani – Bună practică clinică.

Amendamentul 132
Peter Liese, Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 5 – punctul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

48. „deficiență a unui dispozitiv” înseamnă 
orice inadecvare în ceea ce privește 
identitatea, calitatea, durabilitatea, 
fiabilitatea, siguranța sau performanțele 
unui dispozitiv care face obiectul evaluării 

48. „deficiență a unui dispozitiv” înseamnă 
orice inadecvare în ceea ce privește 
identitatea, calitatea, stabilitatea, 
fiabilitatea, siguranța sau performanțele 
unui dispozitiv care face obiectul evaluării 
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performanței, incluzând funcționarea 
defectuoasă, utilizarea în alt scop decât cel 
preconizat, erorile de utilizare sau 
inadecvarea informațiilor furnizate de 
producător;

performanței, incluzând funcționarea 
defectuoasă, erorile de utilizare sau 
inadecvarea informațiilor furnizate de 
producător;

Or. en

Justificarea

Sensul termenului „durabilitate” nu este pe deplin clar și ar putea să facă obiectul unor 
neînțelegeri.

Amendamentul 133
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 7 – punctul 58 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

58a. „test dezvoltat de laboratoare” 
înseamnă un dispozitiv care este produs și 
utilizat numai într-un singur loc. Sunt 
incluse dispozitivele pe care un laborator 
le dezvoltă de la început sau le dezvoltă 
sau modifică dintr-o sursă publicată sau 
din orice altă sursă, precum și 
dispozitivele pentru care un laborator:
– modifică scopul preconizat al unui 
dispozitiv deja introdus pe piață sau pus în 
funcțiune;
– modifică un dispozitiv deja introdus pe 
piață sau pus în funcțiune astfel încât 
conformitatea cu cerințele aplicabile 
poate fi afectată.

Or. en

Justificarea

Considerentele 9 și 15 și articolele 4 și 5 reflectă dorința de a se asigura că dispozitivele DIV 
dezvoltate și utilizate într-un singur loc (bineînțeles, sub rezerva scutirii instituțiilor sanitare, 
a se vedea mai jos) sunt sub incidența cerințelor din regulament. Cu toate acestea, 
regulamentul nu prevede o definiție clară a unor astfel de dispozitive. Este necesară o astfel 
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de definiție pentru a evita confuzia.

Amendamentul 134
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – subparagraful 7 – punctul 58 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

58a. „comitet de etică” înseamnă un 
organism independent dintr-un stat 
membru care se asigură că drepturile, 
siguranța și bunăstarea subiecților sunt 
protejate. El acționează în conformitate 
cu legislația și regulamentele țării sau ale 
țărilor în care este realizată cercetarea și 
respectă toate normele și standardele 
internaționale relevante. Comitetul de 
etică este alcătuit dintr-un număr 
rezonabil de membri, care dețin în mod 
colectiv calificările și experiența relevante 
pentru a putea reexamina și evalua 
aspectele științifice, medicale și etice ale 
testului propus.

Or. en

Justificarea

Pentru a asigura cea mai bună protecție posibilă a subiecților, este necesar să se 
condiționeze autorizarea acordată de statele membre de decizia unui comitet de etică 
interdisciplinar și independent.

Amendamentul 135
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Capitolul 2 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul II Capitolul VI

 Punerea la dispoziție a dispozitivelor, 
obligațiile operatorilor economici, marcajul 
CE, libera circulație

Punerea la dispoziție a dispozitivelor, 
obligațiile operatorilor economici, marcajul 
CE, libera circulație

Or. en

Amendamentul 136
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Cu excepția articolului 59 alineatul (4), 
cerințele prezentului regulament nu se 
aplică dispozitivelor clasificate în clasa A, 
B și C, în conformitate cu normele stabilite 
în anexa VII, și fabricate și utilizate în 
cadrul unei singure instituții sanitare, cu 
condiția ca fabricarea și utilizarea să aibă 
loc exclusiv în cadrul sistemului de control 
al calității al unei singure instituții sanitare 
și ca instituția sanitară să respecte 
standardul EN ISO 15189 sau orice alt 
standard echivalent recunoscut. Statele 
membre pot solicita ca instituțiile sanitare 
să transmită autorității competente o listă 
cu astfel de dispozitive care au fost 
fabricate și utilizate pe teritoriul lor și pot
supune fabricarea și utilizarea 
dispozitivelor în cauză unor cerințe 
ulterioare în materie de siguranță.

Cu excepția articolului 59 alineatul (4), 
cerințele prezentului regulament nu se 
aplică dispozitivelor clasificate în clasa A, 
B și C, în conformitate cu normele stabilite 
în anexa VII, și fabricate și utilizate în 
cadrul unei singure instituții sanitare, cu 
condiția ca fabricarea și utilizarea să aibă 
loc exclusiv în cadrul sistemului de control 
al calității al unei singure instituții sanitare 
și ca instituția sanitară să respecte 
standardul EN ISO 15189 sau orice alt 
standard echivalent recunoscut. Statele 
membre trebuie să solicite ca instituțiile 
sanitare să transmită autorității competente 
o listă cu astfel de dispozitive care au fost 
fabricate și utilizate pe teritoriul lor și 
supun fabricarea și utilizarea dispozitivelor 
în cauză unor cerințe ulterioare în materie 
de siguranță.

Or. en

Justificarea

Dispozitivele in vitro produse în cadrul unei singure instituții sanitare și utilizate pentru 
pacienți trebuie să fie aduse la cunoștința publicului, astfel permițând statelor membre să 
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asigure cerințe de siguranță adecvate pentru dispozitivele respective.

Amendamentul 137
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția articolului 59 alineatul (4), 
cerințele prezentului regulament nu se 
aplică dispozitivelor clasificate în clasa A, 
B și C, în conformitate cu normele 
stabilite în anexa VII, și fabricate și 
utilizate în cadrul unei singure instituții 
sanitare, cu condiția ca fabricarea și 
utilizarea să aibă loc exclusiv în cadrul 
sistemului de control al calității al unei 
singure instituții sanitare și ca instituția 
sanitară să respecte standardul 
EN ISO 15189 sau orice alt standard 
echivalent recunoscut. Statele membre pot 
solicita ca instituțiile sanitare să transmită 
autorității competente o listă cu astfel de 
dispozitive care au fost fabricate și utilizate 
pe teritoriul lor și pot supune fabricarea și 
utilizarea dispozitivelor în cauză unor 
cerințe ulterioare în materie de siguranță.

Cu excepția articolului 59 alineatul (4), 
cerințele prezentului regulament nu se 
aplică testelor dezvoltate de laboratoare, 
fabricate și utilizate în cadrul unei singure 
instituții sanitare, cu condiția ca fabricarea 
și utilizarea să aibă loc exclusiv în cadrul 
sistemului de control al calității al unei 
singure instituții sanitare și ca instituția 
sanitară să fie acreditată pentru standardul 
EN ISO 15189 sau orice alt standard 
echivalent recunoscut. Statele membre pot 
solicita ca instituțiile sanitare să transmită 
autorității competente o listă cu astfel de 
dispozitive care au fost fabricate și utilizate 
pe teritoriul lor și pot supune fabricarea și 
utilizarea dispozitivelor în cauză unor 
cerințe ulterioare în materie de siguranță.

Or. en

Amendamentul 138
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția articolului 59 alineatul (4), 
cerințele prezentului regulament nu se 
aplică dispozitivelor clasificate în clasa A, 

Cu excepția articolului 59 alineatul (4), 
cerințele prezentului regulament nu se 
aplică dispozitivelor clasificate în clasa A, 
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B și C, în conformitate cu normele stabilite 
în anexa VII, și fabricate și utilizate în 
cadrul unei singure instituții sanitare, cu 
condiția ca fabricarea și utilizarea să aibă 
loc exclusiv în cadrul sistemului de control 
al calității al unei singure instituții sanitare 
și ca instituția sanitară să respecte
standardul EN ISO 15189 sau orice alt 
standard echivalent recunoscut. Statele 
membre pot solicita ca instituțiile sanitare 
să transmită autorității competente o listă 
cu astfel de dispozitive care au fost 
fabricate și utilizate pe teritoriul lor și pot 
supune fabricarea și utilizarea 
dispozitivelor în cauză unor cerințe 
ulterioare în materie de siguranță.

B și C, în conformitate cu normele stabilite 
în anexa VII, și fabricate și utilizate în 
cadrul unei singure instituții sanitare, cu 
condiția ca fabricarea și utilizarea să aibă 
loc exclusiv în cadrul sistemului de control 
al calității al unei singure instituții sanitare 
și ca instituția sanitară să fie acreditată 
pentru standardul EN ISO 15189 sau orice 
alt standard echivalent recunoscut. Statele 
membre pot solicita ca instituțiile sanitare 
să transmită autorității competente o listă 
cu astfel de dispozitive care au fost 
fabricate și utilizate pe teritoriul lor și pot 
supune fabricarea și utilizarea 
dispozitivelor în cauză unor cerințe 
ulterioare în materie de siguranță.

Or. en

Justificarea

Terminologia corectă este „acreditat pentru”.

Amendamentul 139
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozitivele clasificate ca fiind incluse în 
clasa D în conformitate cu normele 
prevăzute în anexa VII, chiar dacă sunt 
fabricate și utilizate în cadrul unei 
singure instituții sanitare, respectă 
cerințele prezentului regulament. Cu toate 
acestea, dispozițiile referitoare la 
marcajul CE prevăzute la articolul 16 și 
obligațiile menționate la articolele 21-25 
nu se aplică dispozitivelor respective.

eliminat

Or. en



AM\935941RO.doc 43/102 PE510.740v01-00

RO

Amendamentul 140
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozitivele clasificate ca fiind incluse în 
clasa D în conformitate cu normele 
prevăzute în anexa VII, chiar dacă sunt 
fabricate și utilizate în cadrul unei singure 
instituții sanitare, respectă cerințele 
prezentului regulament. Cu toate acestea, 
dispozițiile referitoare la marcajul CE 
prevăzute la articolul 16 și obligațiile
menționate la articolele 21-25 nu se aplică
dispozitivelor respective.

Dispozitivele clasificate ca fiind incluse în 
clasa D în conformitate cu normele 
prevăzute în anexa VII, chiar dacă sunt 
fabricate și utilizate în cadrul unei singure 
instituții sanitare, sunt scutite de la
cerințele prezentului regulament, cu 
excepția articolului 59 alineatul (4) și 
cerințele generale privind siguranța și 
performanța prevăzute în anexa I în cazul 
în care sunt îndeplinite următoarele 
condiții:
(a) nevoile speciale ale pacientului 
beneficiar sau ale grupului de pacienți nu 
pot fi satisfăcute de niciun dispozitiv care 
are marcaj CE;
(b) instituția sanitară este acreditată 
pentru standardul ISO 15189 privind 
sistemul de control al calității sau orice alt 
standard echivalent recunoscut;
(c) instituția sanitară pune la dispoziția 
autorității competente menționate la 
articolul 26 o listă cu astfel de dispozitive, 
care include o justificare a fabricării, a 
modificării sau a utilizării lor, în special 
când sunt disponibile pe piață dispozitive 
similare. Aceste informații sunt puse la 
dispoziția publicului. 
Statele membre își rezervă dreptul de a 
limita fabricarea și utilizarea interne ale 
oricărui tip special de dispozitive pentru 
diagnostic in vitro în ceea ce privește 
aspecte care nu sunt acoperite de 
prezentul regulament și, de asemenea, pot 
supune fabricarea și utilizarea 
dispozitivelor respective unor cerințe 
ulterioare în materie de siguranță.

Or. en
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Amendamentul 141
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Dispozitivele clasificate ca fiind incluse în 
clasa D în conformitate cu normele 
prevăzute în anexa VII, chiar dacă sunt 
fabricate și utilizate în cadrul unei singure 
instituții sanitare, respectă cerințele 
prezentului regulament. Cu toate acestea, 
dispozițiile referitoare la marcajul CE 
prevăzute la articolul 16 și obligațiile
menționate la articolele 21-25 nu se aplică
dispozitivelor respective.

Dispozitivele clasificate ca fiind incluse în 
clasa D în conformitate cu normele 
prevăzute în anexa VII, dacă sunt fabricate 
și utilizate în cadrul unei singure instituții 
sanitare, sunt scutite de la cerințele 
prezentului regulament, cu excepția 
articolului 59 alineatul (4), în cazul în 
care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) nevoile speciale ale pacientului 
beneficiar sau ale grupului de pacienți nu 
pot fi satisfăcute de niciun dispozitiv care 
are marcaj CE;
(b) instituția sanitară este acreditată 
pentru standardul EN ISO 15189 privind 
sistemul de control al calității sau orice alt 
standard echivalent recunoscut;
(c) instituția sanitară pune la dispoziția 
autorității competente menționate la 
articolul 26 o listă cu astfel de dispozitive, 
care include o justificare a fabricării sau 
a modificării lor, în special când sunt 
disponibile pe piață dispozitive similare. 
Aceste informații sunt actualizate anual și 
sunt puse la dispoziția publicului.

Or. en

Justificarea

Propunerea elimină posibilitatea ca instituțiile sanitare să producă sau să modifice 
dispozitive din clasa D. Există pacienți cu nevoi pentru care nu sunt disponibile dispozitive 
DIV comerciale, .precum diagnosticarea bolilor foarte rare sau identificarea agenților 
patogeni emergenți. Instituțiile sanitare joacă un rol vital în protejarea sănătăți publice, prin 
fabricarea internă a acestor dispozitive. Aceste amendamente au ca scop să mențină funcția 
de sănătate publică, asigurând în același timp faptul că siguranța pacienților este de maximă 
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importanță.

Amendamentul 142
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre își rezervă dreptul de 
a limita fabricarea și utilizarea interne ale 
oricărui tip special de dispozitive pentru 
diagnostic in vitro în ceea ce privește 
aspecte care nu sunt acoperite de 
prezentul regulament și, de asemenea, pot 
supune fabricarea și utilizarea 
dispozitivelor respective unor cerințe 
ulterioare în materie de siguranță.

Or. en

Justificarea

Propunerea elimină posibilitatea ca instituțiile sanitare să producă sau să modifice 
dispozitive din clasa D. Există pacienți cu nevoi pentru care nu sunt disponibile dispozitive 
DIV comerciale, precum diagnosticarea bolilor foarte rare sau identificarea agenților 
patogeni emergenți. Instituțiile sanitare joacă un rol vital în protejarea sănătăți publice, prin 
fabricarea internă a acestor dispozitive. Aceste amendamente au ca scop să mențină funcția 
de sănătate publică, asigurând în același timp faptul că siguranța pacienților este de maximă 
importanță.

Amendamentul 143
Anja Weisgerber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Informațiile genetice, consilierea și 
consimțământul liber
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(1) Un dispozitiv poate fi utilizat pentru 
un test genetic numai dacă testul respectiv 
este realizat de persoane autorizate să 
practice medicina în temeiul legislației 
naționale în vigoare.
(2) Un produs poate fi utilizat pentru un 
test genetic numai dacă drepturile, 
siguranța și bunăstarea subiecților 
testului sunt protejate și dacă se consideră 
că datele clinice generate în cursul testării 
sunt fiabile și solide.
(3) Înainte de utilizarea unui dispozitiv 
pentru un test genetic, persoana la care se 
face trimitere la alineatul (1) pune la 
dispoziția subiectului testului informațiile 
adecvate privind natura, importanța și 
implicațiile testului genetic.
(4) Înainte de utilizarea unui dispozitiv 
pentru un test genetic, persoana la care se 
face trimitere la alineatul (1) oferă 
subiectului testului consiliere genetică 
adecvată și ușor de înțeles, fără a 
prejudicia rezultatul. Consilierea genetică 
include aspecte medicale, etice, sociale, 
psihologice și juridice.
Forma și amploarea consilierii genetice 
sunt stabilite în funcție de implicațiile 
rezultatelor testului și de importanța 
acestora pentru persoana respectivă sau 
pentru membrii familiei persoanei 
respective, inclusiv de posibilele implicații 
privind opțiunile legate de reproducere.
(5) Un dispozitiv poate fi utilizat pentru 
un test genetic numai după ce subiectul 
testului și-a dat consimțământul liber și în 
cunoștință de cauză în această privință. 
Consimțământul se dă în mod explicit în 
scris. Acesta poate fi retras în orice 
moment în scris sau verbal.
(6) În cazul minorilor, se obține 
consimțământul în cunoștință de cauză al 
părinților sau al reprezentantului legal. 
Acest consimțământ reprezintă voința 
prezumată a minorului și poate fi retras în 
orice moment, fără a fi în detrimentul 
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minorului. În cazul adulților aflați în 
incapacitate care nu-și pot da 
consimțământul legal în cunoștință de 
cauză, se obține consimțământul în 
cunoștință de cauză al reprezentantului 
legal al acestora. Consimțământul 
reprezintă voința prezumată a persoanei 
în cauză și poate fi retras în orice 
moment, fără a fi în detrimentul 
persoanei respective.
Produsele care oferă informații despre o 
boală genetică care apare la vârsta adultă 
sau are un impact asupra planificării 
familiale nu pot fi utilizate pentru minori, 
cu excepția cazului în care există 
posibilități de tratament preventive care 
pot fi aplicate înainte de împlinirea 
majoratului de către persoana testată.
(7) Sunt interzise testele genetice 
prenatale care vizează identificarea 
caracteristicilor genetice ale embrionului 
sau ale fătului responsabile pentru 
anumite boli care, conform datelor 
științifice medicale și tehnice recunoscute, 
apar abia după împlinirea a 18 ani de 
viață. 
(8) Un dispozitiv poate fi utilizat pentru 
stabilirea sexului în legătură cu un 
diagnostic prenatal numai dacă acest 
demers deservește un scop medical și dacă 
există riscul apariției unor boli grave 
ereditare în funcție de sex. Prin derogare 
de la articolul 2 alineatele (1) și (2), 
aceeași restricție privind utilizarea se 
aplică și în cazul produselor care nu sunt 
destinate deservirii unui anumit scop 
medical.
(9) Dispozițiile de la prezentul articol 
privind utilizarea dispozitivelor în scopul 
realizării unor teste genetice nu împiedică 
statele membre să mențină sau să 
introducă o legislație națională mai strictă 
în acest domeniu din motive legate de 
protecția sănătății sau de ordinea publică.

Or. de
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Justificare

Acest nou articol se referă la solicitări exprimate de mult timp de Parlamentul European și de 
alte instituții internaționale, precum Consiliul Europei și OCDE. Testele genetice ar trebui 
realizate de un membru al personalului medical după ce s-a oferit consilierea genetică 
adecvată. Consimțământul în cunoștință de cauză reprezintă o prerogativă a Cartei 
drepturilor fundamentale și ar trebui, prin urmare, să fie introdus în legislație.

Amendamentul 144
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
(1) Un dispozitiv poate fi utilizat pentru 
un test genetic numai dacă indicația este 
oferită de persoane autorizate să practice 
medicina în temeiul legislației naționale 
aplicabile după o consultație personală.
(2) Un dispozitiv poate fi utilizat pentru 
un test genetic numai astfel încât 
drepturile, siguranța și bunăstarea 
subiecților sunt protejate, iar datele 
clinice generate în cursul testării genetice 
sunt fiabile și solide.
(3) Informarea. Înainte de utilizarea unui 
dispozitiv pentru un test genetic, persoana 
la care se face trimitere la alineatul (1) 
pune la dispoziția persoanei în cauză 
informațiile adecvate privind natura, 
importanța și implicațiile testului genetic.
(4) Consilierea genetică. Consilierea 
genetică adecvată este obligatorie înainte 
de utilizarea unui dispozitiv pentru testare 
predictivă și prenatală și după 
diagnosticarea unei afecțiuni genetice. 
Aceasta include aspecte medicale, etice, 
sociale, psihologice și juridice și trebuie 
abordată de către medici calificați în 
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consiliere genetică.
Forma și amploarea consilierii genetice 
sunt stabilite în funcție de implicațiile 
rezultatelor testului și de importanța 
acestora pentru persoana respectivă sau 
pentru membrii familiei sale, inclusiv de 
posibilele implicații privind opțiunile 
legate de reproducere.
(5) Consimțământul. Un dispozitiv poate 
fi utilizat pentru un test genetic numai 
după ce persoana în cauză și-a dat 
consimțământul liber și în cunoștință de 
cauză în această privință. 
Consimțământul se dă în mod explicit în 
scris. Acesta poate fi retras în orice 
moment în scris sau verbal.
(6) Testarea minorilor. În cazul minorilor, 
se obține consimțământul în cunoștință de 
cauză al părinților sau al reprezentantului 
legal. Consimțământul trebuie să exprime 
voința prezumată a minorului și poate fi 
retras în orice moment fără angajarea 
vreunui prejudiciu în sarcina acesta. În 
cazul adulților aflați în incapacitate care 
nu își pot da consimțământul legal în 
cunoștință de cauză, se obține 
consimțământul în cunoștință de cauză al 
reprezentantului legal al acestora. 
Consimțământul trebuie să exprime 
voința prezumată și poate fi retras în orice 
moment fără angajarea vreunui 
prejudiciu în sarcina persoanei în cauză.
Dispozitivele care prevăd o afecțiune 
genetică care are implicații în ceea ce 
privește boli la vârsta adultă sau 
planificarea familială nu sunt utilizate în 
cazul minorilor, dacă nu sunt disponibile 
măsuri preventive înainte de atingerea 
vârstei la care persoana testată are 
capacitatea să își dea consimțământul.
(7) Un dispozitiv poate fi utilizat pentru 
stabilirea sexului în legătură cu un 
diagnostic prenatal numai dacă acest 
demers servește unui scop medical și dacă 
există riscul apariției unor boli grave 
ereditare în funcție de sex. Prin derogare 



PE510.740v01-00 50/102 AM\935941RO.doc

RO

de la articolul 2 alineatele (1) și (2), 
această dispoziție se aplică și în cazul 
produselor care nu sunt destinate servirii 
unui anumit scop medical.
(8) Dispozițiile de la prezentul articol 
privind utilizarea dispozitivelor în scopul 
realizării unor teste genetice nu împiedică 
statele membre să mențină sau să 
introducă o legislație națională mai strictă 
în acest domeniu din motive legate de 
protecția sănătății sau de ordinea publică.

Or. en

Justificarea

Este introdus un nou element la alineatul (5) comparativ cu formularea din proiectul de 
raport (amendamentul 30). Prezentul amendament clarifică, de asemenea, scopul 
articolului 4a alineatul (4) după consultarea raportorilor alternativi și experților. Este 
necesar să se clarifice că nu este obligatorie consilierea genetică atunci când aceasta doar 
confirmă un diagnostic special și, de asemenea, nu este necesară pentru compararea 
diagnosticelor sau atunci când testul genetic indică o constatare normală.

Amendamentul 145
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a se aduce atingere legislației 
naționale referitoare la exercitarea 
profesiei medicale, un dispozitiv care nu 
este introdus pe piață, ci este utilizat în 
contextul unei activități comerciale pentru 
furnizarea unui serviciu de diagnostic sau 
tratament oferit prin intermediul serviciilor 
societății informaționale, astfel cum sunt 
definite la articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 98/34/CE, sau prin alte mijloace 
de comunicare, unei persoane fizice sau 
juridice stabilite în Uniune, se conformează 
prezentului regulament.

(2) Un dispozitiv care nu este introdus pe 
piață, ci este utilizat în contextul unei 
activități comerciale pentru furnizarea unui 
serviciu de diagnostic sau tratament oferit 
prin orice mijloace, inclusiv prin 
intermediul serviciilor societății 
informaționale, unei persoane fizice sau 
juridice stabilite în Uniune, se conformează 
prezentului regulament.
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Or. en

Amendamentul 146
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Furnizorii de servicii care asigură 
mijloace de comunicare la distanță au 
obligația, la primirea unei solicitări din 
partea autorității competente, să divulge 
datele entităților care realizează vânzări la 
distanță.

Or. pl

Justificare

Zapisy, które zostały zaproponowane przez Komisję w projektach rozporządzeń nie są 
wystarczające i tym samym nie zabezpieczają w przedmiotowym zakresie interesów państw 
członkowskich. Utrzymanie propozycji komisyjnej, która została już ugruntowana w praktyce 
organów kompetentnych spowoduje, że w internecie będą obecne reklamy wprowadzające w 
błąd potencjalnego nabywcę wyrobów, gdyż będzie można oferować produkty, dla których nie 
przeprowadzono procedury oceny zgodności, a dopiero w momencie ich sprzedaży, będzie 
trzeba zapewnić, że taki wyrób spełnia wymagania. Jest to niepokojące i dlatego należy 
umożliwić organom kompetentnym, możliwość zdobycia wiedzy, kto zamieszczał takie 
ogłoszenia w przypadku otrzymania sygnału z rynku, że właśnie wyrób niespełniający 
wymagań, w tym nawet niebezpieczny dla zdrowia lub życia użytkownika, został w taki sposób 
sprzedany i aby dostarczyciele usług internetowych udostępniali dane o podmiotach 
zamieszczających reklamy wyrobów w internecie.

Amendamentul 147
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Există o interdicție privind 
comercializarea, punerea în funcțiune, 
distribuția, livrarea și facilitarea 
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produselor ale căror nume, etichetări sau 
instrucțiuni de utilizare pot induce în 
eroare în ceea ce privește caracteristicile 
și efectele produselor prin:
(a) prescrierea de caracteristici, funcții și 
efecte pe produs pe care acesta nu le are; 
(b) crearea unei false impresii că tratarea 
sau diagnosticarea cu ajutorul produsului 
are cu siguranță succes sau neinformarea 
cu privire la un risc probabil asociat cu 
utilizarea produsului în conformitate cu 
utilizarea sa propusă sau pentru o 
perioadă mai lungă decât a fost 
preconizată;
(c) sugerarea unor utilizări sau 
caracteristici ale produsului, altele decât 
cele declarate la realizarea evaluării 
conformității.
Materialele promoționale, prezentările și 
informațiile cu privire la produse nu 
trebuie să inducă în eroare sub forma 
menționată în prima teză.

Or. pl

Justificare

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 
przepisów. Należy wprowadzić zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, co do właściwości i 
przeznaczenia wyrobów, gdyż wpłynie to pozytywnie na ochronę europejczyków przed 
nieetycznym postępowaniem, które może doprowadzić nawet do zaniechania właściwego 
leczenia medycznego przy zastosowaniu wyrobu, który obiecywał dużo, ale w zasadzie nie 
leczy lub nie udowodniono wskazania zawartego w instrukcjach o dane kliniczne. W obszarze 
produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 
zaopatrzona w stosowne zdanie informujące, że przed skorzystaniem z leku należy skorzystać 
z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 
wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy.

Amendamentul 148
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care nu există standarde 
armonizate sau în cazul în care standardele 
armonizate relevante nu sunt suficiente, 
Comisia este împuternicită să adopte 
specificații tehnice comune (STC) 
referitoare la cerințele generale privind 
siguranța și performanța menționate în 
anexa I, documentația tehnică menționată 
în anexa II sau dovezile clinice și 
monitorizarea ulterioară introducerii pe 
piață menționate în anexa XII. STC sunt 
adoptate prin intermediul actelor de punere 
în aplicare în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 84 
alineatul (3).

1. Pentru dispozitivele din clasa D și, dacă 
este nevoie, pentru diagnosticele-
companion, în cazul în care nu există 
standarde armonizate sau în cazul în care
este necesar să se abordeze o preocupare 
legată de sănătatea publică, Comisia este 
împuternicită să adopte specificații tehnice 
comune (STC) referitoare la cerințele 
generale privind siguranța și performanța 
menționate în anexa I, documentația 
tehnică menționată în anexa II sau dovezile 
clinice și monitorizarea ulterioară 
introducerii pe piață menționate în 
anexa XII. STC sunt adoptate prin 
intermediul actelor de punere în aplicare în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 84 alineatul (3).

Or. en

Justificare

This is shifting the consultation process to the development of Common Technical 
Specifications for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for 
those tests. Those minimal performance requirements would also be available to the users 
ensuring a better transparency of the system. In addition, the consultation of EMA or 
competent authorities for medicinal products would not be appropriate in regard to the 
performance of the IVD tests to be used together with the personalized medicine. None of 
them have the necessary competences and mandate regarding the assessment of the safety and 
performance of those tests.

Amendamentul 149
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Experții științifici relevanți 
reprezentanți ai diferitelor părți interesate 
sunt implicați în elaborarea specificațiilor 
tehnice comune.
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Or. en

Justificarea

În contextul trecerii de la procesul de consultare la elaborarea de specificații tehnice comune 
pentru diagnosticele-companion, trebuie să se asigure că sunt implicați experții reprezentanți 
ai tuturor părților interesate. În special, pentru elaborarea de specificații tehnice comune 
privind diagnosticele-companion, sunt implicați experți din sectorul DIV, precum și experții 
reprezentanți ai autorităților competente pentru produse medicale și/sau ai EMA.

Amendamentul 150
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Producătorii întocmesc documentația 
tehnică care permite evaluarea 
conformității dispozitivului cu cerințele 
prezentului regulament. Documentația 
tehnică include elementele menționate în 
anexa II.

(2) Producătorii întocmesc documentația 
tehnică care permite evaluarea 
conformității dispozitivului cu cerințele 
prezentului regulament. Documentația 
tehnică include elementele menționate în 
anexa II și sunt puse la dispoziția 
publicului.

Or. en

Justificarea

Datele tehnice și dovezile clinice transmise de producători trebuie să fie puse la dispoziția 
publicului pentru a garanta consumatorului produse sigure și de calitate..

Amendamentul 151
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 85 
pentru modificarea sau completarea, 

eliminat
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ținând cont de progresul tehnic, a 
elementelor din documentația tehnică 
menționate în anexa II.

Or. cs

Amendamentul 152
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul dispozitivelor de autotestare sau al 
celor pentru testare în proximitatea 
pacientului, informațiile furnizate în 
conformitate cu secțiunea 17 din anexa I 
sunt oferite în limba (limbile) statului 
membru în care dispozitivul este pus la 
dispoziția utilizatorului preconizat.

În cazul dispozitivelor de autotestare sau al 
celor pentru testare în proximitatea 
pacientului, informațiile furnizate în 
conformitate cu secțiunea 17 din anexa I 
sunt ușor de înțeles și sunt oferite în limba 
(limbile) statului membru în care 
dispozitivul este pus la dispoziția 
utilizatorului preconizat.

Or. en

Amendamentul 153
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un dispozitiv pe care l-
au introdus pe piață nu este în conformitate 
cu prezentul regulament iau imediat 
măsurile corective necesare pentru ca 
produsul să devină conform, să fie retras 
sau rechemat, după caz. Ei informează în 
acest sens distribuitorii și, dacă este cazul, 
reprezentantul autorizat.

(8) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un dispozitiv pe care l-
au introdus pe piață nu este în conformitate 
cu prezentul regulament iau imediat 
măsurile corective necesare pentru ca 
produsul să devină conform, să fie retras 
sau rechemat, după caz. Ei informează în 
acest sens distribuitorii, importatorii și, 
dacă este cazul, reprezentantul autorizat.

Or. cs
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Amendamentul 154
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un dispozitiv pe care l-
au introdus pe piață nu este în conformitate
cu prezentul regulament iau imediat 
măsurile corective necesare pentru ca 
produsul să devină conform, să fie retras 
sau rechemat, după caz. Ei informează în 
acest sens distribuitorii și, dacă este cazul, 
reprezentantul autorizat.

(8) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un dispozitiv pe care l-
au introdus pe piață nu este în conformitate 
cu prezentul regulament iau imediat 
măsurile corective necesare pentru ca 
produsul să devină conform, să fie retras 
sau rechemat, după caz. Ei informează în 
acest sens autoritatea competentă 
responsabilă la nivel național, 
distribuitorii și, dacă este cazul, 
reprezentantul autorizat.

Or. en

Amendamentul 155
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
dispozitivului, redactate într-o limbă 
oficială a Uniunii care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea respectivă. Ei 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
corectivă întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de dispozitivele pe 
care ei le-au introdus pe piață sau pus în 

(9) Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
dispozitivului, redactate într-o limbă 
oficială a Uniunii care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea respectivă. Ei 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
corectivă întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de dispozitivele pe 
care ei le-au introdus pe piață sau pus în 
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funcțiune. funcțiune.

În există fapte care să dea motive să se 
creadă că un dispozitiv medical pentru 
diagnostic in vitro este dăunător, 
utilizatorul eventual afectat, succesorul 
său în drepturi, societatea sa de asigurări 
de sănătate obligatorii sau alți terți 
afectați de daunele îi pot, de asemenea, 
solicita producătorului sau 
reprezentantului său autorizat 
informațiile menționate la prima teză.
Sub rezerva condițiilor menționate la 
prima teză, dreptul la informare este, de 
asemenea, opozabil autorităților 
competente din statele membre care sunt 
responsabile cu supravegherea 
respectivelor dispozitive medicale, precum 
și oricărui organism notificat care a emis 
un certificat în temeiul articolului 45 sau 
a fost altfel implicat în procedura de 
evaluare a conformității dispozitivului
medical în cauză.

Or. en

Justificarea

Pentru a se asigura că utilizatorii au acces la informații care ar putea demonstra deficiența 
dispozitivelor medicale in vitro care au cauzat daune utilizatorilor. Acest nou drept la 
informare ar redresa balanța în beneficiul utilizatorului.

Amendamentul 156
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
dispozitivului, redactate într-o limbă 

(9) Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități 
competente sau a unei asociații sau 
instituții medicale, furnizează acesteia 
toate informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
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oficială a Uniunii care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea respectivă. 
Ei cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
corectivă întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de dispozitivele pe 
care ei le-au introdus pe piață sau pus în 
funcțiune.

dispozitivului, redactate într-o limbă 
oficială a Uniunii care poate fi ușor 
înțeleasă de solicitant. Ei cooperează cu 
autoritatea competentă, la cererea acesteia, 
cu privire la orice acțiune corectivă 
întreprinsă pentru eliminarea riscurilor 
prezentate de dispozitivele pe care ei le-au 
introdus pe piață sau pus în funcțiune.

Or. es

Amendamentul 157
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Fabricantul produsului este 
responsabil pentru produs, pentru 
realizarea unei evaluări a conformității pe 
produs înainte de introducerea sa pe piață 
și pentru introducerea pe piață a 
produsului. În cazul în care producătorul 
nu este nici rezident și nici nu este 
înființat într-un stat membru, această 
responsabilitate îi revine reprezentantului 
autorizat al produsului respectiv. În cazul 
în care producătorul nu a desemnat un 
reprezentant autorizat sau dacă 
producătorul sau reprezentantul autorizat 
nu este responsabil pentru introducerea 
pe piață a produsului, responsabilitatea îi 
revine entității care a introdus produsul 
pe piață.

Or. pl

Justificare

Obecnie stosowana jest koncepcja, że za wyrób odpowiada wytwórca. W przypadku wytwórcy 
mającego swoją siedzibę w państwie trzecim, dalej jest on odpowiadzialny za wyrób, bo 
autoryzowany przedstawiciel zajmuje się tylko przekazywaniem informacji wytwórcy. W tej 
sytuacji bardzo ciężko prowadzi się postępowania wyjaśniające, nie mówiąc już o 
ewentualnych roszczeniach europejczyków za ewentualne szkody wyrządzone przez wyroby. 
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Brak podmiotu odpowiedzialnego za wyrób wprowadzony do obrotu na rynku europejskim 
sprawia, że osoby które ucierpiały w skutek wadliwego wyrobu, nie mogą dochodzić 
naprawienia szkody.

Amendamentul 158
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Producătorii dispozitivelor medicale 
trebuie să fie acoperiți de o poliță de 
asigurare sau o garanție financiară 
echivalentă pentru a soluționa plângerile 
privind daunele medicale cauzate de 
dispozitive medicale nesigure.
Producătorii suportă costurile generate de 
sistemul de sănătate pentru tratamentele, 
operațiile și procedurile de diagnosticare 
practicate pe pacienți ca urmare a 
defectării sau a nefuncționării 
dispozitivelor de sănătate determinate de 
autoritățile de sănătate sau de 
producătorii înșiși.
Ei suportă, de asemenea, costul retragerii, 
reparării sau înlocuirii produselor 
implicate în aceste situații.

Or. es

Justificare

Incidentele recente care implică implanturi mamare frauduloase, în care pacienții au fost 
nevoiți să suporte o operație reparatorie și alte tratamente costisitoare pentru a-și monitoriza 
sau diagnostica starea, au evidențiat nevoia unei clauze juridice prin care să li se solicite 
producătorilor să aibă o asigurare pentru acoperirea daunelor aduse pacienților și costurile 
generate de serviciul medical.

Amendamentul 159
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 10 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Producătorii dispozitivelor medicale 
trebuie să fie acoperiți de o poliță de 
asigurare sau o garanție financiară 
echivalentă pentru a soluționa plângerile 
privind daunele medicale cauzate de 
dispozitive medicale nesigure.

Or. es

Justificare

Incidentele recente care implică implanturi mamare frauduloase, în care pacienții au fost 
nevoiți să suporte o operație reparatorie și alte tratamente costisitoare pentru a-și monitoriza 
sau diagnostica starea, au evidențiat nevoia unei clauze juridice prin care să li se solicite 
producătorilor să aibă o asigurare pentru acoperirea daunelor aduse pacienților și costurile 
generate de serviciul medical.

Amendamentul 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Producătorii suportă costurile 
generate de sistemul de sănătate pentru 
tratamentele, operațiunile și procedurile 
de diagnosticare practicate pe pacienți ca 
urmare a defectării sau a nefuncționării
dispozitivelor de sănătate determinate de 
autoritățile de sănătate sau de 
producătorii înșiși.
Ei suportă, de asemenea, costul retragerii, 
al reparării sau al înlocuirii produselor 
implicate în aceste situații.

Or. es

Justificare

Incidentele recente care implică implanturi mamare frauduloase, în care pacienții au fost 
nevoiți să suporte o operație reparatorie și alte tratamente costisitoare pentru a-și monitoriza 
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sau diagnostica starea, au evidențiat nevoia unei clauze juridice prin care să li se solicite 
producătorilor să aibă o asigurare pentru acoperirea daunelor aduse pacienților și costurile 
generate de serviciul medical.

Amendamentul 161
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Pentru a se asigura că pacienții afectați 
de daune vor fi compensați pentru orice 
daună și pentru a evita insolvența 
producătorului, producătorii au obligația 
să încheie asigurări de răspundere civilă 
cu o acoperire minimă suficientă.

Or. en

Justificarea

Asigurarea de răspundere civilă cu o acoperire minimă suficientă va garanta că pacienții 
vătămați și plătitorii care răspund pentru costurile tratamentului sunt feriți de riscul de 
daune, precum și de riscul de insolvență a producătorului.

Amendamentul 162
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Desemnarea este valabilă numai în 
cazul în care este acceptată în scris de 
reprezentantul autorizat și este efectivă cel 
puțin pentru toate dispozitivele care fac 
parte din același grup de dispozitive 
generice.

(2) Desemnarea este valabilă numai în 
cazul în care este acceptată în scris de 
reprezentantul autorizat.

Or. cs
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Amendamentul 163
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) păstrarea documentației tehnice, a 
declarației de conformitate UE și, dacă este 
cazul, a unei copii a certificatului relevant, 
inclusiv orice supliment eliberat în 
conformitate cu articolul 43, la dispoziția 
autorităților competente pentru perioada 
menționată la articolul 8 alineatul (4);

(a) păstrarea unui rezumat al 
documentației tehnice, a declarației de 
conformitate UE și, dacă este cazul, a unei 
copii a certificatului relevant, inclusiv orice 
supliment eliberat în conformitate cu 
articolul 43, la dispoziția autorităților 
competente pentru perioada menționată la 
articolul 8 alineatul (4);

Or. cs

Amendamentul 164
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) producătorul a efectuat procedura 
corespunzătoare de evaluare a 
conformității;

(a) ei verifică dacă producătorul a efectuat 
procedura de evaluare a conformității;

Or. cs

Amendamentul 165
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În cazul în care un importator consideră În cazul în care un importator consideră că 
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sau are motive să creadă că un dispozitiv 
nu este în conformitate cu cerințele 
prezentului regulament, el nu introduce 
dispozitivul pe piață până când acesta nu 
a fost adus în conformitate. În cazul în 
care produsul prezintă un risc, 
importatorul informează producătorul și 
reprezentantul său autorizat în acest sens, 
precum și autoritatea competentă a statului 
membru în care el este stabilit.

un dispozitiv nu este în conformitate cu 
cerințele prezentului regulament sau 
prezintă un risc, importatorul informează 
producătorul și reprezentantul său autorizat 
în acest sens, precum și autoritatea 
competentă a statului membru și introduce 
dispozitivul pe piață doar cu acordul 
producătorului.

Or. cs

Amendamentul 166
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Importatorii indică pe dispozitiv sau pe 
ambalajul acestuia sau într-un document 
care însoțește dispozitivul numele lor, 
denumirea lor comercială înregistrată sau 
marca lor comercială înregistrată și 
adresa sediului lor social la care pot fi 
contactați și unde aceștia pot fi localizați. 
Ei se asigură că orice etichetă 
suplimentară nu maschează vreo
informație de pe eticheta aplicată de către 
producător.

(3) Importatorii se asigură că dispozitivul 
lor este înregistrat în sistemul electronic 
în conformitate cu articolul 23 
alineatul (2).

Or. cs

Amendamentul 167
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Importatorii se asigură că, atâta timp (5) Atunci când se consideră necesar în 
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cât un dispozitiv se află în 
responsabilitatea lor, condițiile de 
depozitare sau de transport nu periclitează 
conformitatea acestuia cu cerințele 
generale privind siguranța și performanța 
menționate în anexa I.

ceea ce privește riscurile pe care le 
prezintă un dispozitiv, importatorii 
analizează și mențin un registru al 
plângerilor, al produselor neconforme și 
al cazurilor în care produsul este retras de 
pe piață sau din circulație și notifică 
producătorul, reprezentantul autorizat și 
distribuitorii acestuia.

Or. cs

Amendamentul 168
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Atunci când se consideră necesar din 
punct de vedere al riscurilor prezentate de 
un dispozitiv, importatorii, pentru a 
proteja sănătatea și siguranța pacienților 
și a utilizatorilor, testează prin sondaj 
produsele comercializate, investighează 
plângerile și păstrează un registru cu 
plângeri, cu informații privind produsele 
neconforme, rechemările și retragerile de 
produse și informează continuu 
producătorul, reprezentantul său 
autorizat și distribuitorii cu privire la 
această monitorizare.

(6) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un dispozitiv pe care 
l-au introdus pe piață nu este în 
conformitate cu prezentul regulament 
informează producătorul și reprezentantul 
autorizat. În cazul în care dispozitivul 
prezintă un risc, ei informează imediat și 
autoritățile competente ale statelor 
membre în care au pus la dispoziție 
dispozitivul și, dacă este cazul, organismul 
notificat care a eliberat un certificat în 
conformitate cu articolul 43 pentru 
dispozitivul în cauză, oferind detalii, în 
special cu privire la neconformitate și la 
orice măsură corectivă aplicată.

Or. cs

Amendamentul 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a pune la dispoziție pe piață un 
dispozitiv, distribuitorii verifică dacă sunt 
îndeplinite următoarele cerințe:

Înainte de a pune la dispoziție pentru 
prima dată pe piață un dispozitiv, 
distribuitorii verifică dacă sunt îndeplinite 
următoarele cerințe:

Or. de

Justificare

Distribuitorul este responsabil pentru siguranța produselor din lanțul de aprovizionare. 
Siguranța produsului sau integralitatea documentației ține de responsabilitatea 
producătorului sau a importatorului.

Amendamentul 170
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produsul este însoțit de informațiile de 
furnizat de către producător în conformitate 
cu articolul 8 alineatul (7);

(b) dacă nu există o declarație de 
conformitate a producătorului sau a 
importatorului, produsul este însoțit de 
informațiile de furnizat de către producător 
în conformitate cu articolul 8 alineatul (7)

Or. de

Justificare

Distribuitorul este responsabil pentru siguranța produselor din lanțul de aprovizionare. 
Siguranța produsului sau integralitatea documentației ține de responsabilitatea 
producătorului sau a importatorului.

Amendamentul 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1– litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) producătorul și, dacă este cazul, 
importatorul au respectat cerințele 
menționate la articolul 22 și, respectiv, la 
articolul 11 alineatul (3).

(c) producătorul și, dacă este cazul, 
importatorul au respectat cerințele 
menționate la articolul 11 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Distribuitorul este responsabil pentru siguranța produselor din lanțul de aprovizionare. 
Siguranța produsului sau integralitatea documentației ține de responsabilitatea 
producătorului sau a importatorului.

Amendamentul 172
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un distribuitor consideră 
sau are motive să creadă că un dispozitiv 
nu este în conformitate cu cerințele 
prezentului regulament, el nu pune 
dispozitivul la dispoziție pe piață până 
când acesta nu a fost adus în 
conformitate. În cazul în care dispozitivul
prezintă un risc, distribuitorul informează 
în acest sens producătorul și, dacă este 
cazul, reprezentantul său autorizat și 
importatorul, precum și autoritatea 
competentă a statului membru în care el 
este stabilit.

În cazul în care un distribuitor consideră că 
un dispozitiv nu este în conformitate cu 
cerințele prezentului regulament sau 
prezintă un risc, distribuitorul informează 
în acest sens producătorul și reprezentantul 
său autorizat, precum și autoritatea 
competentă a statului membru și introduce 
dispozitivul pe piață doar cu acordul 
producătorului.

Or. cs

Amendamentul 173
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un dispozitiv pe care l-
au pus la dispoziție pe piață nu este în 
conformitate cu prezentul regulament 
informează imediat producătorul și, dacă 
este cazul, reprezentantul autorizat al 
acestuia și importatorul și se asigură că se 
iau măsurile corective necesare pentru ca 
dispozitivul să devină conform, să fie retras 
sau rechemat, după caz. În cazul în care 
dispozitivul prezintă un risc, ei informează 
imediat și autoritățile competente ale 
statelor membre în care au pus dispozitivul 
la dispoziție pe piață, oferind detalii, în 
special cu privire la neconformitate și la 
orice măsuri corective aplicate.

(4) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un dispozitiv pe care l-
au pus la dispoziție pe piață nu este în 
conformitate cu prezentul regulament 
informează imediat producătorul și, dacă 
este cazul, reprezentantul autorizat al 
acestuia și importatorul și se asigură, în 
cadrul domeniului lor de activitate, că se 
iau măsurile corective necesare pentru ca 
dispozitivul să devină conform, să fie retras 
sau rechemat, după caz. În cazul în care 
dispozitivul prezintă un risc, ei informează 
imediat și autoritățile competente ale 
statelor membre în care au pus dispozitivul 
la dispoziție pe piață, oferind detalii, în 
special cu privire la neconformitate și la 
orice măsuri corective aplicate.

Or. de

Justificare

Ar trebui să se facă o distincție între diferiții actori din lanțul de aprovizionare.

Amendamentul 174
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un dispozitiv pe care l-
au pus la dispoziție pe piață nu este în 
conformitate cu prezentul regulament 
informează imediat producătorul și, dacă 
este cazul, reprezentantul autorizat al 
acestuia și importatorul și se asigură că se 
iau măsurile corective necesare pentru ca 

(4) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un dispozitiv pe care l-
au pus la dispoziție pe piață nu este în 
conformitate cu prezentul regulament 
informează imediat producătorul și, dacă 
este cazul, reprezentantul autorizat al 
acestuia și importatorul și se asigură că, în 
limitele activităților sale corespunzătoare,
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dispozitivul să devină conform, să fie retras 
sau rechemat, după caz. În cazul în care 
dispozitivul prezintă un risc, ei informează 
imediat și autoritățile competente ale 
statelor membre în care au pus dispozitivul 
la dispoziție pe piață, oferind detalii, în 
special cu privire la neconformitate și la 
orice măsuri corective aplicate.

se iau măsurile corective necesare pentru 
ca dispozitivul să devină conform, să fie 
retras sau rechemat, după caz. În cazul în 
care dispozitivul prezintă un risc, ei 
informează imediat și autoritățile 
competente ale statelor membre în care au 
pus dispozitivul la dispoziție pe piață, 
oferind detalii, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri corective 
aplicate.

Or. en

Justificarea

Propunere nu face diferență între rolurile și responsabilitățile diferite ale părților interesate 
implicate în lanțul de aprovizionare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro. Toți 
distribuitorii au aceleași obligații, unele dintre ele fiind inaplicabile în practică. Această 
propunere ar conecta obligațiile de activitatea desfășurată de distribuitor. Amendamentul 
adoptată abordarea de la articolul 19 alineatul (2) a Regulamentului (CE) nr. 18/2002 
privind securitatea alimentară.

Amendamentul 175
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În urma unei cereri din partea unei 
autorități competente, distribuitorii pun la 
dispoziția acesteia toate informațiile și 
întreaga documentație necesare pentru a 
demonstra conformitatea unui dispozitiv. 
Această obligație este considerată 
îndeplinită atunci când reprezentantul 
autorizat al producătorului dispozitivului 
în cauză furnizează, dacă este cazul, 
informațiile cerute. Distribuitorii 
cooperează cu autoritățile naționale 
competente, la cererea acestora, cu privire 
la orice acțiune întreprinsă pentru 
eliminarea riscurilor prezentate de 
dispozitivele pe care ei le-au pus la 
dispoziție pe piață.

(6) Distribuitorii cooperează cu autoritățile 
naționale competente, la cererea acestora, 
cu privire la orice acțiune întreprinsă 
pentru eliminarea riscurilor prezentate de 
dispozitivele pe care ei le-au pus la 
dispoziție pe piață.



AM\935941RO.doc 69/102 PE510.740v01-00

RO

Or. cs

Amendamentul 176
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o diplomă, un certificat sau o altă 
dovadă de calificare formală acordată la 
încheierea unei perioade de studii 
universitare sau echivalente în domeniile 
științe naturale, medicină, farmacie, 
inginerie sau o altă disciplină relevantă, 
precum și cel puțin doi ani de experiență 
profesională în activități de reglementare 
sau în sisteme de control al calității în 
domeniul dispozitivelor medicale pentru 
diagnostic in vitro;

(a) o diplomă, un certificat sau o altă 
dovadă de calificare formală acordată la 
încheierea unei perioade de studii 
universitare sau echivalente la nivel 
universitar în domeniile științe naturale, 
medicină, farmacie, inginerie sau o altă 
disciplină relevantă, precum și cel puțin 
cinci ani de experiență profesională în 
activități de reglementare sau în sisteme de 
control al calității în domeniul 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro;

Or. en

Justificarea

Trebuie să se asigure faptul că diploma sau certificatul persoanei calificate este la un nivel 
superior suficient. În plus, doi ani de experiență în industrie nu garantează un nivel suficient 
de „cunoștințe de specialitate”.

Amendamentul 177
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o diplomă, un certificat sau o altă 
dovadă de calificare formală acordată la 
încheierea unei perioade de studii 
universitare sau echivalente în domeniile 
științe naturale, medicină, farmacie, 

(a) o diplomă, un certificat sau o altă 
dovadă de calificare formală acordată la 
încheierea unei perioade de studii 
universitare sau echivalente în domeniile 
științe naturale, medicină, farmacie, 
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inginerie sau o altă disciplină relevantă, 
precum și cel puțin doi ani de experiență 
profesională în activități de reglementare 
sau în sisteme de control al calității în 
domeniul dispozitivelor medicale pentru 
diagnostic in vitro;

inginerie sau o altă disciplină relevantă;

Or. en

Justificarea

Instituția unei persoane calificate nu există în actuala directivă. Aceasta impune o nouă 
sarcină societăților comerciale, în special IMM-urilor. Aceasta este necesară, dar nu ar 
trebui să mergem mai departe decât situația din statele membre mai avansate.

Amendamentul 178
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cinci ani de experiență profesională în 
activități de reglementare sau în sisteme de 
control al calității în domeniul 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro.

(b) 10 ani de experiență profesională în 
activități de reglementare sau în sisteme de 
control al calității în domeniul 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro, precum și cunoștințe aprofundate 
atestate atât privind domeniul terapeutic, 
cât și tipul (tipurile) de produs(e) vizate.

Or. en

Amendamentul 179
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cinci ani de experiență profesională în 
activități de reglementare sau în sisteme de 

(b) doi ani de experiență profesională în 
activități de reglementare sau în sisteme de 
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control al calității în domeniul 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro.

control al calității în domeniul 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro.

Or. en

Justificarea

Instituția unei persoane calificate nu există în actuala directivă. Aceasta impune o nouă 
sarcină societăților comerciale, în special IMM-urilor. Aceasta este necesară, dar nu ar 
trebui să mergem mai departe decât situația din statele membre mai avansate.

Amendamentul 180
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o diplomă, un certificat sau o altă 
dovadă de calificare formală acordată la 
încheierea unei perioade de studii 
universitare sau echivalente în domeniile 
drept, științe naturale, medicină, farmacie, 
inginerie sau o altă disciplină relevantă, 
precum și cel puțin doi ani de experiență 
profesională în activități de reglementare 
sau în sisteme de control al calității în 
domeniul dispozitivelor medicale pentru 
diagnostic in vitro;

(a) o diplomă, un certificat sau o altă 
dovadă de calificare formală acordată la 
încheierea unei perioade de studii 
universitare sau echivalente la nivel 
universitar în domeniile drept, științe 
naturale, medicină, farmacie, inginerie sau 
o altă disciplină relevantă, precum și cel 
puțin cinci ani de experiență profesională 
în activități de reglementare sau în sisteme 
de control al calității în domeniul 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro;

Or. en

Justificarea

Trebuie să se asigure faptul că diploma sau certificatul persoanei calificate este la un nivel 
superior suficient. În plus, doi ani de experiență în industrie nu garantează un nivel suficient 
de „cunoștințe de specialitate”.

Amendamentul 181
Anna Rosbach
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cinci ani de experiență profesională în 
activități de reglementare sau în sisteme de 
control al calității în domeniul 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro.

(b) 10 ani de experiență profesională în 
activități de reglementare sau în sisteme de 
control al calității în domeniul 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro, precum și cunoștințe aprofundate 
atestate atât privind domeniul terapeutic, 
cât și produsul (produse) vizat(e).

Or. en

Amendamentul 182
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Distribuitorii sau afiliații care 
desfășoară în numele producătorului una 
sau mai multe activități menționate la 
alineatul (2) literele (a) și (b) sunt scutiți 
de la cerințele suplimentare de la 
aliniatele (3) și (4).

Or. en

Justificarea

Producătorii își distribuie produsele în statele membre individuale prin intermediul filialelor 
sau al distribuitorilor. Aceștia îndeplinesc și activitățile menționate la articolul 14 
alineatul (2) în numele producătorului și de comun acord cu acesta.  Cerințe suplimentare 
legate de caracterizarea acestei activități, de procedură sau notificarea producătorului sau a 
autorităților nu sunt justificate în acest caz și ar genera costuri majore.

Amendamentul 183
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Acordarea marcajului CE este urmată de 
publicarea unui rezumat în care se 
descrie temeiul acordării marcajului CE.

Or. en

Justificarea

Acordarea marcajului CE de către organisme notificate trebuie să fie justificată în cadrul 
unui rezumat care să explice motivele de acordare a accesului pe piață.

Amendamentul 184
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul III Capitolul VII

Identificarea și trasabilitatea dispozitivelor, 
înregistrarea dispozitivelor și a operatorilor 
economici, rezumatul siguranței și al 
performanței, banca de date europeană 
referitoare la dispozitivele medicale

Identificarea și trasabilitatea dispozitivelor, 
înregistrarea dispozitivelor și a operatorilor 
economici, rezumatul siguranței și al 
performanței, banca de date europeană 
referitoare la dispozitivele medicale

Or. en

Amendamentul 185
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul dispozitivelor, altele decât În cazul dispozitivelor, altele decât 
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dispozitivele care fac obiectul evaluării 
performanței, operatorii economici sunt 
capabili să identifice următoarele, în 
perioada menționată la articolul 8 
alineatul (4):

dispozitivele care fac obiectul evaluării 
performanței, operatorii economici sunt 
capabili să identifice următoarele, pentru o 
perioadă de 10 ani:

Or. cs

Amendamentul 186
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) orice instituție sanitară sau persoană cu 
pregătire medicală cărora le-au furnizat un 
dispozitiv.

(c) orice organizație sau persoană cu 
pregătire medicală cărora le-au furnizat un 
dispozitiv.

Or. en

Amendamentul 187
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) să opereze sistemul său de atribuire a 
IUD în perioada care urmează a fi 
determinată în desemnare, care este de cel 
puțin trei ani de la desemnarea sa;

(i) să opereze sistemul său de atribuire a 
IUD în perioada care urmează a fi 
determinată în desemnare, care este de cel 
puțin cinci ani de la desemnarea sa;

Or. en

Justificarea

Sistemul IUD este o componentă vitală a noului sistem de reglementare, iar furnizorii de IUD 
ar trebui să asigure o nivel mai ridicat de performanță a rolului lor.

Amendamentul 188
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 8 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) compatibilitatea cu sisteme de 
identificare a produselor medicale deja 
disponibile pe piață.

Or. de

Justificare

Pentru un proces uniform, este important ca sistemele de trasabilitate să fie compatibile.

Amendamentul 189
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 8 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) compatibilitatea cu alte sisteme de 
trasabilitate utilizate de părțile interesate 
implicate în ceea ce privește dispozitivele 
medicale.

Or. en

Justificarea

Este posibil să fie implementat un sistem electronic de autentificare a medicamentelor în 
temeiul Directivei privind medicamentele falsificate. Este important ca sistemele pentru 
dispozitive medicale in vitro și medicamente să fie compatibile, altfel se va crea o sarcină 
semnificativă și posibil negestionabilă pentru agenții din lanțul de aprovizionare care 
lucrează cu ambele tipuri de produse.

Amendamentul 190
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, în colaborare cu statele 
membre, creează și gestionează un sistem 
electronic de colectare și prelucrare a 
informațiilor care sunt necesare și 
suficiente pentru a descrie și a identifica 
dispozitivul și producătorul și, dacă este 
cazul, reprezentantul autorizat și 
importatorul. Detaliile cu privire la 
informațiile de furnizat de către operatorii 
economici sunt menționate în anexa V 
partea A.

(1) Comisia, în colaborare cu statele 
membre, creează și gestionează un sistem 
electronic de colectare și prelucrare a 
informațiilor care sunt necesare și 
suficiente pentru a descrie și a identifica 
dispozitivul și producătorul și, dacă este 
cazul, reprezentantul autorizat și 
importatorul și pentru a asigura 
transparența și utilizarea sigură și eficace 
prin punerea la dispoziția utilizatorilor a 
dovezilor actuale privind valabilitatea 
clinică și, dacă este cazul, utilitatea 
dispozitivului. Detaliile cu privire la 
informațiile de furnizat de către operatorii 
economici sunt menționate în anexa V 
partea A.

Or. en

Justificarea

Rolul principal al sistemului electronic creat de Comisie este de a asigura cunoștințele 
publicului prin accesul transparent la informații privind valabilitatea clinică și performanța 
sigură a dispozitivelor in vitro.

Amendamentul 191
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul dispozitivelor clasificate în 
clasele C și D, altele decât dispozitivele 
care fac obiectul evaluării performanței, 
producătorul întocmește un rezumat
privind siguranța și performanța. Acesta 
este redactat într-un mod care este clar 
pentru utilizatorul preconizat. Schița 
acestui rezumat face parte din 
documentația de transmis organismului 

(1) În cazul dispozitivelor clasificate în 
clasele C și D, altele decât dispozitivele 
care fac obiectul evaluării performanței, 
producătorul întocmește un raport 
cuprinzător privind siguranța și 
performanța. Acesta este redactat într-un 
mod care este clar pentru utilizatorul 
preconizat. Schița acestui raport 
cuprinzător face parte din documentația de 
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notificat implicat în evaluarea conformității 
în conformitate cu articolul 40 și este 
validată de către organismul respectiv.

transmis organismului notificat implicat în 
evaluarea conformității în conformitate cu 
articolul 40 și este validată de către 
organismul respectiv.

Or. en

Amendamentul 192
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul dispozitivelor clasificate în 
clasele C și D, altele decât dispozitivele 
care fac obiectul evaluării performanței, 
producătorul întocmește un rezumat 
privind siguranța și performanța. Acesta 
este redactat într-un mod care este clar 
pentru utilizatorul preconizat. Schița 
acestui rezumat face parte din 
documentația de transmis organismului 
notificat implicat în evaluarea conformității 
în conformitate cu articolul 40 și este 
validată de către organismul respectiv.

(1) În cazul dispozitivelor clasificate în 
clasele C și D, altele decât dispozitivele
care fac obiectul evaluării performanței, 
producătorul întocmește un rezumat 
privind siguranța și performanța. Acesta 
este pus la dispoziția publicului și redactat 
într-un mod care este clar pentru 
utilizatorul preconizat. Schița acestui 
rezumat face parte din documentația de 
transmis organismului notificat implicat în 
evaluarea conformității în conformitate cu 
articolul 40 și este validată de către 
organismul respectiv. 

Or. en

Amendamentul 193
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 25 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia dezvoltă și gestionează Banca 
europeană de date referitoare la 
dispozitivele medicale (Eudamed) în 
conformitate cu condițiile și modalitățile 

Comisia dezvoltă și gestionează Banca 
europeană de date referitoare la 
dispozitivele medicale (Eudamed) în 
conformitate cu condițiile și modalitățile 
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stabilite la articolul 27 din 
Regulamentul (UE) [Trimitere la viitorul 
regulament privind dispozitivele medicale].

stabilite la articolul 27 din 
Regulamentul (UE) [Trimitere la viitorul 
regulament privind dispozitivele medicale] 
și asigură accesul publicului la ea.

Or. en

Justificarea

Pentru a permite o transparență completă în ceea ce privește calitatea produselor și pentru a 
demonstra utilizarea lor sigură, toate informațiile relevante privind siguranța, performanța și 
incidentele legate de dispozitivele in vitro trebuie puse la dispoziția publicului.

Amendamentul 194
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 25 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisia dezvoltă și gestionează Banca 
europeană de date referitoare la 
dispozitivele medicale (Eudamed) în 
conformitate cu condițiile și modalitățile 
stabilite la articolul 27 din 
Regulamentul (UE) [Trimitere la viitorul 
regulament privind dispozitivele medicale].

Comisia dezvoltă și gestionează Banca 
europeană de date referitoare la 
dispozitivele medicale (Eudamed) în 
conformitate cu condițiile și modalitățile 
stabilite la articolul 27 din 
Regulamentul (UE) [Trimitere la viitorul 
regulament privind dispozitivele medicale].

La dezvoltarea Băncii europene de date, 
Comisia consultă grupurile de pacienți și 
personalul medical.

Or. en

Justificarea

Banca europeană de date este portalul principal prin intermediul căruia pot fi accesate 
informații vitale legate de sănătatea publică. Informațiile privind dispozitivele înregistrate, 
operatorii economici, investigațiile clinice, datele privind vigilența și activitățile de 
supraveghere a pieței ar trebui să fie puse atât la dispoziția publicului larg, cât și la 
dispoziția personalul medical.

Amendamentul 195
Christofer Fjellner, Anna Rosbach
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Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide ca evaluarea și 
monitorizarea menționate la primul 
paragraf să fie efectuate de către un 
organism național de acreditare în 
înțelesul și conform Regulamentului (CE) 
nr. 765/2008.

Or. en

Justificarea

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be appointed for its implementation,  transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of 
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves. 
In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member 
States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.

Amendamentul 196
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate are un număr 
suficient de personal competent la 
dispoziția sa pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a sarcinilor sale.

Autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate are un număr 
suficient de personal intern, angajat 
permanent și competent pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor 
sale. Respectarea acestei cerințe este 
evaluată prin revizuirea inter pares 
menționată la alineatul (8).
În special, personalul din cadrul 
autorității naționale responsabil de 
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auditarea activității personalului din 
cadrul organismelor notificate 
responsabil de efectuarea revizuirilor 
deține calificări atestate, echivalente cu 
cele ale personalului organismelor 
notificate, prevăzute la punctul 3.2.5. din 
anexa VI.
De asemenea, personalul din autoritățile 
naționale responsabil de auditarea 
activității personalului din cadrul
organismelor notificate responsabil de 
efectuarea auditului sistemului 
producătorului de control al calității 
deține calificări atestate, echivalente cu 
cele ale personalului din cadrul 
organismelor notificate, prevăzute la 
punctul 3.2.6. din anexa VI.

Or. en

Amendamentul 197
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 31 
alineatul (3), în cazul în care o autoritate 
națională este responsabilă cu desemnarea 
organismelor notificate în domeniul 
produselor care nu sunt dispozitive 
medicale pentru diagnostic in vitro, 
autoritatea competentă pentru dispozitivele 
medicale pentru diagnostic in vitro este 
consultată în legătură cu toate aspectele 
referitoare în mod specific la astfel de 
dispozitive.

În cazul în care o autoritate națională este 
responsabilă cu desemnarea organismelor 
notificate în domeniul produselor care nu 
sunt dispozitive medicale pentru diagnostic 
in vitro, autoritatea competentă pentru 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro este consultată în legătură cu toate 
aspectele referitoare în mod specific la 
astfel de dispozitive.

Or. en
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Amendamentul 198
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre furnizează Comisiei și
celorlalte state membre informații cu 
privire la procedurile lor de evaluare, 
desemnare și notificare a organismelor de 
evaluare a conformității și de monitorizare 
a organismelor notificate, precum și în 
legătură cu orice modificări ale lor.

(7) Statele membre furnizează Comisiei,
celorlalte state membre și publicului toate
informațiile cu privire la procedurile lor de 
evaluare, desemnare și notificare a 
organismelor de evaluare a conformității și 
de monitorizare a organismelor notificate, 
precum și în legătură cu orice modificări 
ale lor.

Or. en

Amendamentul 199
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre furnizează Comisiei și 
celorlalte state membre informații cu 
privire la procedurile lor de evaluare, 
desemnare și notificare a organismelor de 
evaluare a conformității și de monitorizare 
a organismelor notificate, precum și în 
legătură cu orice modificări ale lor.

(7) Statele membre furnizează Comisiei și 
celorlalte state membre toate informațiile
pe care le solicită cu privire la procedurile 
lor de evaluare, desemnare și notificare a 
organismelor de evaluare a conformității și 
de monitorizare a organismelor notificate, 
precum și în legătură cu orice modificări 
ale lor.

Or. en

Amendamentul 200
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre întocmesc planul anual 
pentru evaluarea inter pares, asigurând o 
rotație adecvată în ceea ce privește 
revizuirea și autoritățile care fac obiectul 
revizuirii, pe care îl prezintă Comisiei. 
Comisia poate participa la revizuire. 
Rezultatul revizuirii inter pares este 
comunicat tuturor statelor membre și 
Comisiei, iar un rezumat al rezultatului este 
pus la dispoziția publicului.

Statele membre întocmesc planul anual 
pentru evaluarea inter pares, asigurând o 
rotație adecvată în ceea ce privește 
revizuirea și autoritățile care fac obiectul 
revizuirii, pe care îl prezintă Comisiei spre 
examinare. Comisia poate participa la 
revizuire. Rezultatul revizuirii inter pares 
este comunicat tuturor statelor membre și 
Comisiei, iar un rezumat al rezultatului este 
pus la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 201
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre întocmesc planul anual 
pentru evaluarea inter pares, asigurând o 
rotație adecvată în ceea ce privește 
revizuirea și autoritățile care fac obiectul 
revizuirii, pe care îl prezintă Comisiei. 
Comisia poate participa la revizuire. 
Rezultatul revizuirii inter pares este 
comunicat tuturor statelor membre și 
Comisiei, iar un rezumat al rezultatului este 
pus la dispoziția publicului.

Statele membre întocmesc planul anual 
pentru evaluarea inter pares, asigurând o 
rotație adecvată în ceea ce privește 
revizuirea și autoritățile care fac obiectul 
revizuirii, pe care îl prezintă Comisiei. 
Comisia participă la revizuire. Rezultatul 
revizuirii inter pares este comunicat tuturor 
statelor membre și Comisiei, iar un 
rezumat al rezultatului este pus la 
dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 202
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele notificate satisfac 
cerințele generale și de organizare, precum 
și pe cele referitoare la managementul 
calității, resurse și procese care sunt 
necesare pentru a-și îndeplini sarcinile 
pentru care sunt desemnate în conformitate 
cu prezentul regulament. Cerințele minime 
de îndeplinit de către organismele 
notificate sunt menționate în anexa VI.

(1) Organismele notificate satisfac 
cerințele generale și de organizare, precum 
și pe cele referitoare la managementul 
calității, resurse și procese care sunt 
necesare pentru a-și îndeplini sarcinile 
pentru care sunt desemnate în conformitate 
cu prezentul regulament. În acest sens, 
este extrem de important să aibă personal 
administrativ, tehnic și științific intern, 
angajat permanent, cu cunoștințe 
farmacologice, medicale și tehnice.
Cerințele minime de îndeplinit de către 
organismele notificate sunt menționate în 
anexa VI. În special, în conformitate cu 
punctul 1.2 din anexa VI, organismul 
notificat este organizat și funcționează 
astfel încât să asigure independența, 
obiectivitatea și imparțialitatea 
activităților sale și să evite conflictele de 
interese.

Or. en

Amendamentul 203
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un organism notificat 
subcontractează anumite sarcini 
referitoare la evaluarea conformității sau 
a recurs la o filială pentru anumite 
sarcini referitoare la evaluarea 
conformității, el se asigură că 
subcontractantul sau filiala îndeplinește 
cerințele relevante menționate în 
anexa VI și informează autoritatea 
națională responsabilă de organismele 
notificate în acest sens.

(1) Organismele notificate au personal 
intern competent, angajat permanent, și 
expertiză internă, atât în domenii tehnice 
legate de evaluarea performanței 
dispozitivelor, cât și în domeniul medical.
Aceștia au capacitatea de a evalua pe plan 
intern calitatea subcontractanților.
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Subcontractarea se acordă entităților 
publice. Pot fi, de asemenea, acordate 
contracte unor experți externi pentru 
evaluarea dispozitivelor sau a 
tehnologiilor medicale inovatoare în 
cazurile în care cunoștințele clinice 
specializate sunt limitate.

Or. en

Amendamentul 204
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care un organism 
notificat subcontractează anumite sarcini 
referitoare la evaluarea conformității sau 
a recurs la o filială pentru anumite 
sarcini referitoare la evaluarea 
conformității, el se asigură că 
subcontractantul sau filiala îndeplinește 
cerințele relevante menționate în 
anexa VI și informează autoritatea 
națională responsabilă de organismele 
notificate în acest sens.

Or. en

Amendamentul 205
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Organismele notificate pun la 
dispoziția publicului lista de 
subcontractanți sau filiale, precum și 
sarcinile specifice ale acestora.
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Or. en

Amendamentul 206
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Activitățile de evaluare a conformității 
pot fi subcontractate sau realizate de o 
filială numai cu acordul persoanei fizice 
sau juridice care solicită evaluarea 
conformității.

(3) Activitățile de evaluare a conformității 
pot fi subcontractate sau realizate de o 
filială numai cu acordul explicit al
persoanei fizice sau juridice care solicită 
evaluarea conformității.

Or. en

Amendamentul 207
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismele notificate pun la 
dispoziția autorității naționale responsabile 
de organismele notificate documentele 
relevante pentru verificarea calificărilor 
subcontractantului sau ale filialei și a 
muncii executate de către aceștia în temeiul 
prezentului regulament.

(4) Cel puțin o dată pe an, organismele 
notificate trimit autorității naționale 
responsabile de organismele notificate 
documentele relevante pentru verificarea 
calificărilor subcontractantului sau ale 
filialei și a muncii executate de către 
aceștia în temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 208
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererea menționează activitățile de 
evaluare a conformității, procedurile de 
evaluare a conformității, precum și 
dispozitivele pentru care organismul 
susține că este competent, împreună cu
documentația care atestă conformitatea cu 
toate cerințele menționate în anexa VI.

Cererea este însoțită de o descriere a
activităților de evaluare a conformității, a 
procedurilor de evaluare a conformității, 
precum și a dispozitivelor pentru care 
organismul susține că este competent, 
precum și de un certificat de acreditare, în 
cazul în care există, eliberat de un 
organism național de acreditare care să 
ateste că organismul de evaluare a 
conformității satisface cerințele prevăzute 
în anexa VI, sau este sprijinită de 
documentația care atestă conformitatea cu 
toate cerințele menționate în anexa VI.

Or. en

Amendamentul 209
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește cerințele generale și de 
organizare, precum și cele de control al 
calității menționate în secțiunile 1 și 2 din 
anexa VI, documentația relevantă poate fi 
transmisă sub forma unui certificat 
valabil, iar raportul de evaluare 
corespunzător poate fi livrat de către un 
organism național de acreditare în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 765/2008. Organismul de evaluare a 
conformității se consideră a fi în 
conformitate cu cerințele aferente 
certificatului livrat de un astfel de 
organism de acreditare.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 210
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de 14 zile de la transmiterea 
la care se face referire la alineatul (2), 
Comisia desemnează o echipă de evaluare 
în comun formată din cel puțin doi experți 
aleși de pe o listă de experți care sunt 
calificați în evaluarea organismelor de 
evaluare a conformității. Lista se 
întocmește de către Comisie în cooperare 
cu MDCG. Cel puțin unul dintre acești 
experți este un reprezentant al Comisiei, el 
conducând echipa de evaluare în comun.

(3) În termen de 14 zile de la transmiterea 
la care se face referire la alineatul (2), 
Comisia desemnează o echipă de evaluare 
în comun formată din cel puțin trei experți 
aleși de pe o listă de experți care sunt 
calificați în evaluarea organismelor de 
evaluare a conformității. Lista se 
întocmește de către Comisie în cooperare 
cu MDCG. Cel puțin unul dintre acești 
experți este un reprezentant al Comisiei, el 
conducând echipa de evaluare în comun.

Or. en

Justificarea

Pentru a garanta că experții dețin toate cunoștințele necesare și pot dezbate subiectul în 
profunzime, echipa de evaluare în comun ar trebui să includă cel puțin trei experți.

Amendamentul 211
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de 90 de zile de la desemnarea 
echipei de evaluare în comun, autoritatea 
națională responsabilă de organismele 
notificate și echipa de evaluare în comun 
examinează documentația transmisă 
împreună cu cererea în conformitate cu 
articolul 29 și efectuează o evaluare la fața 
locului a organismului de evaluare a 
conformității solicitantului care transmite 

În termen de 90 de zile de la desemnarea 
echipei de evaluare în comun, autoritatea 
națională responsabilă de organismele 
notificate și echipa de evaluare în comun 
examinează documentația transmisă 
împreună cu cererea în conformitate cu 
articolul 29 și efectuează o evaluare la fața 
locului a organismului de evaluare a 
conformității solicitantului care transmite 
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cererea și, dacă este cazul, a oricărei filiale 
sau subcontractant, situate în interiorul sau 
în exteriorul Uniunii, care urmează să fie 
implicate în procesul de evaluare a 
conformității. O astfel de evaluare la fața 
locului nu acoperă cerințe pentru care 
organismul de evaluare a conformității 
solicitantului a primit un certificat eliberat 
de organismul național de acreditare 
menționat la articolul 29 alineatul (2), cu 
excepția cazului în care reprezentantul 
Comisiei menționat la articolul 30 
alineatul (3) solicită o evaluare la fața 
locului.

cererea și, dacă este cazul, a oricărei filiale 
sau subcontractant, situate în interiorul sau 
în exteriorul Uniunii, care urmează să fie 
implicate în procesul de evaluare a 
conformității. O astfel de evaluare la fața 
locului nu acoperă cerințe pentru care 
organismul de evaluare a conformității 
solicitantului a primit un certificat eliberat 
de organismul național de acreditare 
menționat la articolul 29 alineatul (2), cu 
excepția cazului în care un membru al 
echipei de evaluare în comun menționat la 
articolul 30 alineatul (3) solicită o evaluare 
la fața locului.

Or. en

Amendamentul 212
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Constatările privind neconformitatea unui 
organism cu cerințele menționate în 
anexa VI se formulează în cursul 
procesului de evaluare și se discută între 
autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate și echipa de 
evaluare în comun în vederea realizării 
unui acord comun cu privire la evaluarea 
cererii. Opiniile divergente sunt precizate 
în raportul de evaluare întocmit de 
autoritatea națională responsabilă.

Constatările privind neconformitatea unui 
organism de evaluare a conformității 
solicitantului cu cerințele menționate în 
anexa VI se formulează în cursul 
procesului de evaluare și se discută între 
autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate și echipa de 
evaluare în comun. Autoritatea națională 
stabilește în raportul de evaluare măsurile 
pe care le va lua pentru a asigura 
respectarea cerințelor prevăzute în 
anexa VI de către organismul de evaluare
a conformității solicitantului.

Or. en

Amendamentul 213
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Echipa de evaluare în comun 
formulează avizul ei cu privire la raportul 
de evaluare și la proiectul de notificare în 
termen de 21 de zile de la data primirii 
respectivelor documente, iar Comisia 
transmite imediat acest aviz la MDCG. În 
termen de 21 de zile de la primirea avizului 
echipei de evaluare în comun, MDCG 
emite o recomandare cu privire la proiectul 
de notificare pe care autoritatea națională 
relevantă îl ia în considerare în mod 
corespunzător atunci când ia decizia de 
desemnare a organismului notificat.

(6) Echipa de evaluare în comun 
formulează avizul ei cu privire la raportul 
de evaluare și la proiectul de notificare în 
termen de 21 de zile de la data primirii 
respectivelor documente, iar Comisia 
transmite imediat acest aviz la MDCG. În 
termen de 21 de zile de la primirea avizului 
echipei de evaluare în comun, MDCG 
emite o recomandare obligatorie cu privire 
la proiectul de notificare. Autoritatea 
națională relevantă respectă pe deplin 
această recomandare obligatorie atunci 
când ia decizia de desemnare a 
organismului notificat.

Or. en

Amendamentul 214
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Echipa de evaluare în comun 
formulează avizul ei cu privire la raportul 
de evaluare și la proiectul de notificare în 
termen de 21 de zile de la data primirii 
respectivelor documente, iar Comisia 
transmite imediat acest aviz la MDCG. În 
termen de 21 de zile de la primirea avizului 
echipei de evaluare în comun, MDCG 
emite o recomandare cu privire la proiectul 
de notificare pe care autoritatea națională 
relevantă îl ia în considerare în mod 
corespunzător atunci când ia decizia de 
desemnare a organismului notificat.

(6) Echipa de evaluare în comun 
formulează avizul ei cu privire la raportul 
de evaluare și la proiectul de notificare în 
termen de 21 de zile de la data primirii 
respectivelor documente, iar Comisia 
transmite imediat acest aviz la MDCG. În 
termen de 21 de zile de la primirea avizului 
echipei de evaluare în comun, MDCG 
emite o recomandare cu privire la proiectul 
de notificare. Autoritatea națională 
relevantă ia decizia de desemnare a 
organismului notificat pe baza 
recomandării MDCG. În cazul în care 
decizia sa diferă de recomandarea 
respectivă, autoritatea națională 
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furnizează MDCG toate justificările 
necesare.

Or. en

Amendamentul 215
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot notifica numai 
organismele de evaluare a conformității 
care îndeplinesc cerințele menționate în 
anexa VI.

(2) Statele membre notifică numai 
organismele de evaluare a conformității 
care îndeplinesc cerințele menționate în 
anexa VI.

Or. en

Amendamentul 216
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o autoritate națională 
responsabilă de organismele notificate 
este responsabilă de desemnarea 
organismelor notificate în domeniul 
produselor care nu sunt dispozitive 
medicale pentru diagnostic in vitro, 
autoritatea competentă pentru 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro furnizează, înainte de notificare, un 
aviz pozitiv privind notificarea și 
domeniul ei de aplicare.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 217
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Notificarea trebuie să fie însoțită de 
raportul final de evaluare al autorității 
naționale responsabile de organismele 
notificate, de avizul echipei de evaluare în 
comun și de recomandarea MDCG. În 
cazul în care statul membru care face 
notificarea nu respectă recomandarea 
MDCG, el furnizează o justificare
temeinică.

(5) Notificarea trebuie să fie însoțită de 
raportul final de evaluare al autorității 
naționale responsabile de organismele 
notificate, de avizul echipei de evaluare în 
comun și de recomandarea obligatorie a 
MDCG. În cazul în care statul membru 
care face notificarea nu este de acord cu
recomandarea MDCG, el poate furniza o 
argumentare temeinică pentru avizul său 
care va fi pusă la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 218
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care un stat membru sau 
Comisia formulează obiecții în 
conformitate cu alineatul (7), efectul 
notificării se suspendă. În acest caz, 
Comisia supune problema atenției MDCG 
în termen de 15 zile de la expirarea 
perioadei menționate la alineatul (7). După 
consultarea părților implicate, MDCG 
emite avizul său cel mai târziu în termen de 
28 de zile de la înștiințarea sa. În cazul în 
care statul membru care face notificarea nu 
este de acord cu avizul MDCG, el poate 
cere Comisiei să emită un aviz.

(8) În cazul în care un stat membru sau 
Comisia formulează obiecții în 
conformitate cu alineatul (7), efectul 
notificării se suspendă imediat. În acest 
caz, Comisia supune problema atenției 
MDCG în termen de 15 zile de la expirarea 
perioadei menționate la alineatul (7). După 
consultarea părților implicate, MDCG 
emite avizul său cel mai târziu în termen de 
28 de zile de la înștiințarea sa. În cazul în 
care statul membru care face notificarea nu 
este de acord cu avizul MDCG, el poate 
cere Comisiei să emită un aviz.

Or. en
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Amendamentul 219
Margrete Auken

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia pune la dispoziția publicului 
lista organismelor notificate în temeiul 
prezentului regulament, inclusiv numerele 
de identificare care le-au fost atribuite și
activitățile pentru care au fost notificate. 
Comisia se asigură că lista este actualizată.

(2) Comisia pune la dispoziția publicului 
lista organismelor notificate în temeiul 
prezentului regulament, inclusiv numerele 
de identificare care le-au fost atribuite,
activitățile pentru care au fost notificate și
toate documentele pentru procedura de 
notificare menționate la articolul 31 
alineatul (5). Comisia se asigură că lista 
este actualizată.

Or. en

Amendamentul 220
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia pune la dispoziția publicului 
lista organismelor notificate în temeiul 
prezentului regulament, inclusiv numerele 
de identificare care le-au fost atribuite și 
activitățile pentru care au fost notificate. 
Comisia se asigură că lista este actualizată.

(2) Comisia pune la dispoziția publicului în 
mod facil lista organismelor notificate în 
temeiul prezentului regulament, inclusiv 
numerele de identificare care le-au fost 
atribuite și activitățile pentru care au fost 
notificate. Comisia se asigură că lista este 
actualizată.

Or. en

Amendamentul 221
Dagmar Roth-Behrendt
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Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele notificate informează, fără 
întârziere, autoritatea națională 
responsabilă de organismele notificate cu 
privire la orice modificări, în special în 
ceea ce privește personalul, instalațiile, 
filialele sau subcontractanții lor, care pot 
afecta respectarea cerințelor din anexa VI 
sau capacitatea lor de a efectua procedurile 
de evaluare a conformității aferente 
dispozitivelor pentru care au fost 
desemnate.

Organismele notificate informează, fără 
întârziere și cel puțin în termen de 15 zile, 
autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate cu privire la orice 
modificări, în special în ceea ce privește 
personalul, instalațiile, filialele sau 
subcontractanții lor, care pot afecta 
respectarea cerințelor din anexa VI sau 
capacitatea lor de a efectua procedurile de 
evaluare a conformității aferente 
dispozitivelor pentru care au fost 
desemnate.

Or. en

Amendamentul 222
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismele notificate răspund fără 
întârziere la cererile referitoare la 
evaluările conformității pe care le-au 
efectuat, transmise de către autoritatea din 
statul lor membru sau dintr-un alt stat 
membru sau de către Comisie. Autoritatea 
națională responsabilă de organismele 
notificate a statului membru în care 
organismul este stabilit se asigură că 
cererile transmise de către autorități ale 
oricărui alt stat membru sau de către 
Comisie sunt îndeplinite, cu excepția 
cazului în care există un motiv legitim 
pentru a nu proceda astfel, caz în care 
ambele părți pot consulta MDCG.
Organismul notificat sau autoritatea 
națională a statului respectiv responsabilă 
de organismele notificate poate solicita ca 

(2) Organismele notificate răspund fără 
întârziere și cel puțin în termen de 15 zile
la cererile referitoare la evaluările 
conformității pe care le-au efectuat, 
transmise de către autoritatea din statul lor 
membru sau dintr-un alt stat membru sau 
de către Comisie. Autoritatea națională 
responsabilă de organismele notificate a 
statului membru în care organismul este 
stabilit se asigură că cererile transmise de 
către autorități ale oricărui alt stat membru 
sau de către Comisie sunt îndeplinite. Dacă 
există un motiv legitim pentru a nu proceda 
astfel, organismele notificate explică 
aceste motive și consultă MDCG, care 
emite apoi o recomandare. Autoritatea 
națională responsabilă de organismele 
notificate respectă recomandarea MDCG.
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orice informații transmise autorităților 
unui alt stat membru sau Comisiei să fie 
tratate ca fiind confidențiale.

Or. en

Amendamentul 223
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre raportează Comisiei și 
celorlalte state membre, cel puțin o dată pe 
an, cu privire la activitățile lor de 
monitorizare. Acest raport conține un 
rezumat care este pus la dispoziția 
publicului.

(5) Statele membre raportează Comisiei și 
celorlalte state membre, cel puțin o dată pe 
an, cu privire la activitățile lor de 
monitorizare. Acest raport este pus la 
dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 224
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În cazul în care o autoritate națională 
responsabilă de organismele notificate a 
constatat că un organism notificat nu mai 
îndeplinește cerințele din anexa VI sau că 
nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea 
suspendă, restricționează sau retrage parțial 
sau integral notificarea, în funcție de 
gravitatea nerespectării cerințelor 
respective sau a neîndeplinirii obligațiilor 
respective. O suspendare nu depășește o 
perioadă de un an, care poate fi reînnoită 
o singură dată cu aceeași durată. În cazul 

În cazul în care o autoritate națională 
responsabilă de organismele notificate a 
constatat că un organism notificat nu mai 
îndeplinește cerințele din anexa VI sau că 
nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea 
suspendă, restricționează sau retrage parțial 
sau integral notificarea, în funcție de 
gravitatea nerespectării cerințelor 
respective sau a neîndeplinirii obligațiilor 
respective. Suspendarea se aplică până 
când se ajunge la o decizie de anulare a 
suspendării de către MDCG, care este 
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în care organismul notificat și-a încetat 
activitatea, autoritatea națională 
responsabilă de organismele notificate își 
retrage notificarea.

ulterioară unei evaluări efectuate de o 
echipă de evaluare în comun desemnată 
în conformitate cu procedura descrisă la 
articolul 30 alineatele (3) și (4). În cazul în 
care organismul notificat și-a încetat 
activitatea, autoritatea națională 
responsabilă de organismele notificate își 
retrage notificarea.

Or. en

Justificarea

Echipa de evaluare în comun și MDCG ar trebui să monitorizeze în mod eficace activitatea 
organismelor notificate. Acordând MDCG-ului responsabilitatea de a anula suspendarea 
unui organism notificat va crește nivelul lor de supraveghere.

Amendamentul 225
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate informează imediat 
Comisia și celelalte state membre cu 
privire la suspendarea, restricționarea sau 
retragerea unei notificări.

Autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate informează imediat 
și cel puțin în termen de 10 zile Comisia și 
celelalte state membre cu privire la 
suspendarea, restricționarea sau retragerea 
unei notificări.

Or. en

Amendamentul 226
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate evaluează dacă 

(4) Autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate evaluează dacă 
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motivele care au condus la modificarea 
notificării au un impact asupra 
certificatelor eliberate de organismul 
notificat și, în termen de trei luni de la data 
la care a notificat modificările la notificare, 
prezintă Comisiei și celorlalte state 
membre un raport conținând concluziile 
sale. Dacă este necesar pentru a asigura 
siguranța dispozitivelor de pe piață, 
autoritatea instruiește organismul notificat 
să suspende sau să retragă, într-un interval 
rezonabil de timp stabilit de către 
autoritate, orice certificate care au fost 
eliberate în mod necorespunzător. În cazul 
în care organismul notificat nu acționează 
în acest sens în perioada determinată sau în 
cazul în care și-a încetat activitatea, 
autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate suspendă sau retrage 
certificatele eliberate în mod 
necorespunzător.

motivele care au condus la modificarea 
notificării au un impact asupra 
certificatelor eliberate de organismul 
notificat și, în termen de trei luni de la data 
la care a notificat modificările la notificare, 
prezintă Comisiei și celorlalte state 
membre un raport conținând concluziile 
sale. Dacă este necesar pentru a asigura 
siguranța dispozitivelor de pe piață, 
autoritatea instruiește organismul notificat 
să suspende sau să retragă, într-un interval 
rezonabil de timp stabilit de către autoritate
și cel mai târziu în termen de 30 de zile 
după publicarea raportului, orice 
certificate care au fost eliberate în mod 
necorespunzător. În cazul în care 
organismul notificat nu acționează în acest 
sens în perioada determinată sau în cazul în 
care și-a încetat activitatea, autoritatea 
națională responsabilă de organismele 
notificate suspendă sau retrage certificatele 
eliberate în mod necorespunzător.

Or. en

Amendamentul 227
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea sau organismul notificat care 
își asumă funcțiile organismului notificat 
afectat de schimbarea notificării 
informează imediat Comisia, celelalte state 
membre și celelalte organisme notificate în 
acest sens.

Autoritatea sau organismul notificat care 
își asumă funcțiile organismului notificat 
afectat de schimbarea notificării 
informează imediat și cel puțin în termen 
de 10 zile Comisia, celelalte state membre 
și celelalte organisme notificate în acest 
sens.

Or. en
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Amendamentul 228
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care Comisia constată că un 
organism notificat nu mai îndeplinește 
cerințele pentru a fi notificat, Comisia 
informează statul membru notificator în 
consecință și solicită acestuia să ia 
măsurile corective necesare, inclusiv 
suspendarea, restricționarea sau retragerea 
notificării, dacă este cazul.

(3) În cazul în care Comisia decide, prin 
consultarea grupului de coordonare 
privind dispozitivele medicale, că un 
organism notificat nu mai îndeplinește 
cerințele pentru a fi notificat, Comisia 
informează statul membru notificator în 
consecință și solicită acestuia să ia 
măsurile corective necesare, inclusiv 
suspendarea, restricționarea sau retragerea 
notificării, dacă este cazul, în conformitate 
cu articolul 34 alineatul (2).

Or. en

Justificarea

Echipa de evaluare în comun și MDCG ar trebui să monitorizeze în mod eficace activitatea 
organismelor notificate. Acordând MDCG-ului responsabilitatea de a anula suspendarea 
unui organism notificat va crește nivelul lor de supraveghere.

Amendamentul 229
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 37 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se asigură că între organismele 
notificate există o coordonare și o 
cooperare adecvate, care funcționează sub 
forma grupului de coordonare al 
organismelor notificate menționat la 
articolul 39 din regulament [Trimitere la 
viitorul regulament privind dispozitivele 
medicale].

Comisia se asigură, prin consultarea
grupului de coordonare privind 
dispozitivele medicale, că între 
organismele notificate există o coordonare 
și o cooperare adecvate, care funcționează 
sub forma grupului de coordonare al 
organismelor notificate menționat la 
articolul 39 din regulament [Trimitere la 
viitorul regulament privind dispozitivele 
medicale].
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Or. en

Justificarea

Grupul de coordonare ar trebui să fie un forum eficace pentru discuții și ar trebui să permită 
schimbul de experiență între organismele notificate, dar și între organismele notificate și 
autoritățile competente.

Amendamentul 230
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 37 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisia se asigură că între organismele 
notificate există o coordonare și o 
cooperare adecvate, care funcționează sub 
forma grupului de coordonare al 
organismelor notificate menționat la 
articolul 39 din regulament [Trimitere la 
viitorul regulament privind dispozitivele 
medicale].

Comisia se asigură că între organismele 
notificate există o coordonare și o 
cooperare adecvate, care funcționează sub 
forma grupului de coordonare al 
organismelor notificate menționat la 
articolul 39 din regulament [Trimitere la 
viitorul regulament privind dispozitivele 
medicale]. Acest grup se întrunește în mod 
regulat și cel puțin două ori pe an.

Or. en

Amendamentul 231
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 37 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul se întrunește cel puțin o dată la 
șase luni.

Or. en

Justificarea

Grupul de coordonare ar trebui să fie un forum eficace pentru discuții și ar trebui să permită 
controlul din partea Comisiei și al autorităților competente. Frecvența minimă a întrunirilor 
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sale ar trebui să fie definită în text.

Amendamentul 232
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 37 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și MDCG pot solicita 
participarea oricărui organism notificat.

Or. en

Justificarea

Grupul de coordonare ar trebui să fie un forum eficace pentru discuții și ar trebui să permită 
controlul din partea Comisiei și al autorităților competente. Ar trebui să se clarifice faptul că 
participarea este obligatorie, dacă este solicitată de către Comisie sau MDCG.

Amendamentul 233
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 37 – paragraful 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, să adopte măsuri de 
stabilire a unor modalități privind 
funcționarea grupului de coordonare a 
organismelor notificate, astfel cum se 
prevede la prezentul articol. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 84 
alineatul (3).

Or. en

Justificarea

Grupul de coordonare ar trebui să fie un forum eficace pentru discuții și ar trebui să permită 
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schimbul de experiență între organismele notificate, dar și între organismele notificate și 
autoritățile competente. Modalitățile privind funcționarea grupului de coordonare ar trebui 
să fie în continuare elaborate prin intermediul actelor de punere în aplicare.

Amendamentul 234
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 38 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Taxe Taxe pentru activitățile autorităților 
naționale

Or. en

Amendamentul 235
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru în care sunt stabilite 
organismele percepe taxe de la organismele 
de evaluare a conformității solicitante și de 
la organismele notificate. Aceste taxe 
acoperă, integral sau parțial, costurile 
aferente activităților exercitate de 
autoritățile naționale responsabile de 
organismele notificate în conformitate cu 
prezentul regulament.

(1) Statul membru în care sunt stabilite 
organismele percepe taxe de la organismele 
de evaluare a conformității solicitante și de 
la organismele notificate. Aceste taxe 
acoperă, integral sau parțial, costurile 
aferente activităților exercitate de 
autoritățile naționale responsabile de 
organismele notificate în conformitate cu 
prezentul regulament. Aceste taxe sunt 
comparabile între statele membre, iar 
nivelul lor se face public.

Or. en

Amendamentul 236
Dagmar Roth-Behrendt
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Propunere de regulament
Articolul 38 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 85 prin care se stabilește structura 
și nivelul taxelor menționate la 
alineatul (1), ținând cont de obiectivele 
protejării sănătății și siguranței umane, 
sprijinirii inovării și rentabilității. O 
atenție specială se acordă intereselor 
organismelor notificate care au primit un 
certificat eliberat de organismul național de 
acreditare menționat la articolul 29 
alineatul (2) și organismelor notificate care 
sunt întreprinderi mici și mijlocii, astfel 
cum sunt definite în 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei.

2. Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
85 prin care se stabilește structura și 
nivelul comparabil al taxelor menționate la 
alineatul (1), ținând cont de obiectivele 
protejării sănătății și siguranței umane, 
sprijinirii inovării, rentabilității și de 
necesitatea creării unor condiții de 
concurență echitabile între statele 
membre. O atenție specială se acordă 
intereselor organismelor notificate care au 
primit un certificat eliberat de organismul 
național de acreditare menționat la 
articolul 29 alineatul (2) și organismelor 
notificate care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii, astfel cum sunt definite în 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei.

Or. en

Amendamentul 237
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38a
Transparența taxelor percepute de 

organismele notificate pentru activitățile 
de evaluare a conformității

(1) Statele membre adoptă reglementări 
privind taxele standard pentru 
organismele notificate.
(2) Taxele sunt comparabile între statele 
membre. Comisia furnizează linii 
directoare pentru a facilita 
comparabilitatea acestor taxe, în termen 
de 24 luni de la data intrării în vigoare a 
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prezentului regulament.
(3) Statele membre transmit Comisiei 
listele lor cu taxele standard.
(4) Autoritatea națională se asigură că 
organismele notificate fac publice listele 
de taxe standard pentru activitățile de 
evaluare a conformității.

Or. en


