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Amendamentul 146
Linda McAvan

Propunere de regulament
Referirea 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere Directiva din 2010 
privind prevenirea rănilor provocate de 
obiecte ascuțite care garantează atât 
siguranța pacienților, cât și a utilizatorilor 
de ace ascuțite,

Or. en

Amendamentul 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dorința de a asigura accesul rapid al 
pacienților la dispozitivele medicale noi 
nu ar trebui niciodată să prevaleze în fața 
siguranței pacientului.

Or. en

Justificare

Astfel cum se menționează în Rezoluția Parlamentului European referitoare la implanturile 
mamare defectuoase din silicon gel, produse de întreprinderea franceză PIP 
(2012/2621(RSP)) și făcând trimitere la primul principiu al lui Hipocrat potrivit căruia 
cadrele medicale trebuie să evite în primul rând să dăuneze stării de sănătate a pacientului.

Amendamentul 148
Peter Liese
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Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În domeniul dispozitivelor medicale 
își desfășoară activitatea numeroase 
IMM-uri. La reglementarea acestui 
domeniu ar trebui să se țină seama de 
acest lucru, fără a se compromite 
aspectele legate de siguranță și de 
sănătate.

Or. en

Amendamentul 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Domeniul de aplicare al prezentului 
regulament ar trebui să fie clar delimitat de 
cel al altor acte legislative ale Uniunii de 
armonizare referitoare la produse, cum ar fi 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro, medicamentele, produsele cosmetice 
și produsele alimentare. Prin urmare, 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor și a cerințelor generale ale 
legislației alimentare, de instituire a 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară și de stabilire a procedurilor 
în domeniul siguranței produselor 
alimentare ar trebui să fie modificat 
pentru a exclude dispozitivele medicale 
din domeniul său de aplicare.

(7) Domeniul de aplicare al prezentului 
regulament ar trebui să fie clar delimitat de 
cel al altor acte legislative ale Uniunii de 
armonizare referitoare la produse, cum ar fi 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro, medicamentele, produsele cosmetice 
și produsele alimentare. Deoarece, în 
unele cazuri, este dificil să se facă 
distincția între dispozitive medicale și 
produse cosmetice, medicamente sau 
alimente, ar trebui să se aplice o legislație 
foarte strictă în fiecare caz.

Or. en
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Amendamentul 150
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 producător pentru a fi utilizat 
în scopuri medicale, nu se poate solicita 
certificarea produsului respectiv ca 
dispozitiv medical; de asemenea, un 
produs nu poate servi drept accesoriu al 
unui anumit dispozitiv medical dacă nu 
este special conceput de producătorul său 
pentru a facilita sau a contribui la 
utilizarea dispozitivului medical în 
conformitate cu scopul preconizat al 
acestuia.

Or. en

Amendamentul 151
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Ar trebui să se țină seama de 
Directiva 2010/63/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
22 septembrie 2010 privind protecția 
animalelor utilizate în scopuri științifice 
în cazurile în care testarea pe animale 
vertebrate trebuie înlocuită, limitată sau 
perfecționată.

Or. en

Justificare
Articolul 4 alineatul (1) al acestei directive prevede: Statele membre se asigură că, atunci 
când este posibil, în locul unei proceduri se utilizează o metodă sau o strategie de testare 
satisfăcătoare din punct de vedere științific ce nu implică utilizarea de animale vii.
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Amendamentul 152
Michèle Rivasi

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 sau a unui 
accesoriu al unui dispozitiv medical. 
Deoarece în unele cazuri este dificil să se 
facă distincție între dispozitivele medicale 
și produsele cosmetice, posibilitatea de a 
lua o decizie aplicabilă la nivelul UE în 
ceea ce privește situația juridică a unui 
produs ar trebui, de asemenea, să fie 
introdusă în Regulamentul (CE) 
nr. 1223/2009 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 
privind produsele cosmetice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 153
Nora Berra

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 

(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, atunci 
când este potrivit, ca de exemplu atunci 
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sau nu în definiția unui dispozitiv medical 
sau a unui accesoriu al unui dispozitiv 
medical. Deoarece în unele cazuri este 
dificil să se facă distincție între 
dispozitivele medicale și produsele 
cosmetice, posibilitatea de a lua o decizie 
aplicabilă la nivelul UE în ceea ce privește 
situația juridică a unui produs ar trebui, de 
asemenea, să fie introdusă în 
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 noiembrie 2009 privind produsele 
cosmetice.

când deciziile luate pentru același produs 
la nivel național diferă de la un stat 
membru la altul, de la caz la caz, dacă un 
produs se încadrează sau nu în definiția 
unui dispozitiv medical sau a unui 
accesoriu al unui dispozitiv medical. 
Deoarece în unele cazuri este dificil să se 
facă distincție între dispozitivele medicale 
și produsele cosmetice, posibilitatea de a 
lua o decizie aplicabilă la nivelul UE în 
ceea ce privește situația juridică a unui 
produs ar trebui, de asemenea, să fie 
introdusă în Regulamentul (CE) 
nr. 1223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 30 noiembrie 2009 
privind produsele cosmetice.

Or. en

Amendamentul 154
Horst Schnellhardt

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 
sau a unui accesoriu al unui dispozitiv 
medical. Deoarece în unele cazuri este 
dificil să se facă distincție între 
dispozitivele medicale și produsele 
cosmetice, posibilitatea de a lua o decizie 
aplicabilă la nivelul UE în ceea ce privește 
situația juridică a unui produs ar trebui, de 
asemenea, să fie introdusă în 
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 noiembrie 2009 privind produsele 

(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 
sau a unui accesoriu al unui dispozitiv 
medical. În sensul securității juridice, 
pentru o astfel de decizie ar trebui stabilite 
motive clare, iar producătorii în cauză ar 
trebui consultați în timpul procesului 
decizional. Deoarece în unele cazuri este 
dificil să se facă distincție între 
dispozitivele medicale și produsele 
cosmetice, posibilitatea de a lua o decizie 
aplicabilă la nivelul UE în ceea ce privește 
situația juridică a unui produs ar trebui, de 
asemenea, să fie introdusă în 
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cosmetice. Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 noiembrie 2009 privind produsele 
cosmetice.

Or. de

Amendamentul 155
Thomas Ulmer

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 
sau a unui accesoriu al unui dispozitiv 
medical. Deoarece în unele cazuri este 
dificil să se facă distincție între 
dispozitivele medicale și produsele 
cosmetice, posibilitatea de a lua o decizie 
aplicabilă la nivelul UE în ceea ce privește 
situația juridică a unui produs ar trebui, de 
asemenea, să fie introdusă în 
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 noiembrie 2009 privind produsele 
cosmetice.

(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 în 
cooperare cu grupul de coordonare 
privind dispozitivele medicale și Consiliul, 
de la caz la caz, dacă un produs se
încadrează sau nu în definiția unui 
dispozitiv medical sau a unui accesoriu al 
unui dispozitiv medical. Deoarece în unele 
cazuri este dificil să se facă distincție între 
dispozitivele medicale și produsele 
cosmetice, posibilitatea de a lua o decizie 
aplicabilă la nivelul UE în ceea ce privește 
situația juridică a unui produs ar trebui, de 
asemenea, să fie introdusă în 
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 noiembrie 2009 privind produsele 
cosmetice.

Or. de

Justificare

Decizia privind clasificarea dispozitivului nu ar trebui să revină exclusiv Comisiei. În acest 
caz, dacă există probleme, sunt necesare consultări exacte.
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Amendamentul 156
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Dispozitivele medicale neinvazive 
nereglementate, cum ar fi lentilele de 
contact necorectoare utilizate în scopuri 
cosmetice, pot cauza probleme de 
sănătate, precum cheratita microbiană, în 
cazul în care sunt produse sau utilizate 
incorect. Trebuie să se introducă 
standarde de siguranță adecvate pentru a 
proteja siguranța consumatorilor care 
decid să utilizeze aceste produse.

Or. en

Amendamentul 157
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Dispozitivele utilizate în cadrul 
donării de sânge și a terapiei sanguine 
trebuie să corespundă cerințelor 
Directivei 2002/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
27 ianuarie 2003 privind stabilirea 
standardelor de calitate și securitate 
pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, 
stocarea și distribuirea sângelui uman și a 
componentelor sanguine și de modificare 
a Directivei 2001/83/CE.

Or. de

Justificare

Dispozitivele medicale care sunt autorizate și utilizate în acest domeniu constituie obiectul a 
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șase temeiuri juridice europene suplimentare. Acestea conțin cerințe mai ridicate decât cele
din prezenta directivă. Nivelul acestor standarde nu trebuie redus.

Amendamentul 158
Linda McAvan

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Publicitatea pentru intervențiile 
chirurgicale cosmetice ar trebui să fie mai 
bine reglementată pentru a se asigura că 
pacienții sunt pe deplin conștienți de 
riscuri, precum și de beneficii. În special, 
statele membre ar trebui să ia în 
considerare interzicerea publicității 
pentru implanturile cosmetice, astfel cum 
au procedat deja Franța și Belgia.

Or. en

Justificare

Publicitatea pentru intervențiile chirurgicale cosmetice, cum ar fi implanturile mamare, riscă 
să dea un caracter banal acestor intervenții. Unele state membre au interzis publicitatea 
pentru intervențiile chirurgicale cosmetice și în UE există deja o interdicție privind 
publicitatea pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă.

Amendamentul 159
Nora Berra

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Există incertitudini de ordin științific 
cu privire la riscurile și beneficiile 
nanomaterialelor utilizate în dispozitivele 
medicale. Pentru a asigura un nivel mare 
de protecție a sănătății, libera circulație a 
bunurilor și certitudinea juridică a 
producătorilor, este necesar să se introducă 

(13) Există incertitudini de ordin științific 
cu privire la riscurile și beneficiile
nanomaterialelor utilizate în dispozitivele 
medicale. Pentru a asigura un nivel mare 
de protecție a sănătății, libera circulație a 
bunurilor și certitudinea juridică a 
producătorilor, este necesar să se introducă 



AM\935943RO.doc 11/97 PE510.741v01-00

RO

o definiție uniformă a nanomaterialelor 
bazată pe Recomandarea 211/696/UE a 
Comisiei din 18 octombrie 2011 privind 
definiția nanomaterialelor, având 
flexibilitatea necesară pentru a adapta 
această definiție la progresul științific și 
tehnic și la evoluțiile ulterioare ale 
reglementărilor la nivelul Uniunii și la 
nivel internațional. Atunci când proiectează 
și fabrică dispozitive medicale, 
producătorii ar trebui să fie foarte atenți la 
utilizarea nanoparticulelor care pot fi
eliberate în corpul uman, iar aceste 
dispozitive ar trebui să facă obiectul celor 
mai severe proceduri de evaluare a 
conformității.

o definiție uniformă a nanomaterialelor 
bazată pe Recomandarea 211/696/UE a 
Comisiei din 18 octombrie 2011 privind 
definiția nanomaterialelor, având 
flexibilitatea necesară pentru a adapta 
această definiție la progresul științific și 
tehnic și la evoluțiile ulterioare ale 
reglementărilor la nivelul Uniunii și la 
nivel internațional. Atunci când proiectează 
și fabrică dispozitive medicale, 
producătorii ar trebui să fie foarte atenți la 
utilizarea nanoparticulelor destinate să fie
eliberate în mod intenționat în corpul 
uman și acestea ar trebui să facă obiectul 
celor mai severe proceduri de evaluare a 
conformității.

Or. en

Amendamentul 160
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Există incertitudini de ordin științific 
cu privire la riscurile și beneficiile 
nanomaterialelor utilizate în dispozitivele 
medicale. Pentru a asigura un nivel mare 
de protecție a sănătății, libera circulație a 
bunurilor și certitudinea juridică a 
producătorilor, este necesar să se introducă 
o definiție uniformă a nanomaterialelor 
bazată pe Recomandarea 211/696/UE a 
Comisiei din 18 octombrie 2011 privind 
definiția nanomaterialelor, având 
flexibilitatea necesară pentru a adapta 
această definiție la progresul științific și 
tehnic și la evoluțiile ulterioare ale 
reglementărilor la nivelul Uniunii și la 
nivel internațional. Atunci când proiectează 
și fabrică dispozitive medicale, 
producătorii ar trebui să fie foarte atenți la 
utilizarea nanoparticulelor care pot fi 

(13) Există incertitudini de ordin științific 
cu privire la riscurile și beneficiile 
nanomaterialelor utilizate în dispozitivele 
medicale. Pentru a asigura un nivel mare 
de protecție a sănătății, libera circulație a 
bunurilor și certitudinea juridică a 
producătorilor, este necesar să se introducă 
o definiție uniformă a nanomaterialelor 
bazată pe Recomandarea 211/696/UE a 
Comisiei din 18 octombrie 2011 privind 
definiția nanomaterialelor, având 
flexibilitatea necesară pentru a adapta 
această definiție la progresul științific și 
tehnic și la evoluțiile ulterioare ale 
reglementărilor la nivelul Uniunii și la 
nivel internațional. Atunci când proiectează 
și fabrică dispozitive medicale, 
producătorii ar trebui să fie foarte atenți la 
utilizarea nanoparticulelor care pot fi 
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eliberate în corpul uman, iar aceste 
dispozitive ar trebui să facă obiectul celor 
mai severe proceduri de evaluare a 
conformității.

eliberate în corpul uman, iar aceste 
dispozitive ar trebui să facă obiectul celor 
mai severe proceduri de evaluare a 
conformității și acelorași standarde.

Or. sl

Amendamentul 161
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Există incertitudini de ordin științific 
cu privire la riscurile și beneficiile 
nanomaterialelor utilizate în dispozitivele 
medicale. Pentru a asigura un nivel mare 
de protecție a sănătății, libera circulație a 
bunurilor și certitudinea juridică a 
producătorilor, este necesar să se introducă 
o definiție uniformă a nanomaterialelor 
bazată pe Recomandarea 211/696/UE a 
Comisiei din 18 octombrie 2011 privind 
definiția nanomaterialelor, având 
flexibilitatea necesară pentru a adapta 
această definiție la progresul științific și 
tehnic și la evoluțiile ulterioare ale 
reglementărilor la nivelul Uniunii și la 
nivel internațional. Atunci când proiectează 
și fabrică dispozitive medicale, 
producătorii ar trebui să fie foarte atenți la 
utilizarea nanoparticulelor care pot fi 
eliberate în corpul uman, iar aceste 
dispozitive ar trebui să facă obiectul celor 
mai severe proceduri de evaluare a 
conformității.

(13) Există incertitudini de ordin științific 
cu privire la riscurile și beneficiile 
nanomaterialelor utilizate în dispozitivele 
medicale. Pentru a asigura un nivel mare 
de protecție a sănătății, libera circulație a
bunurilor și certitudinea juridică a 
producătorilor, este necesar să se introducă 
o definiție uniformă a nanomaterialelor 
bazată pe Recomandarea 211/696/UE a 
Comisiei din 18 octombrie 2011 privind 
definiția nanomaterialelor, având 
flexibilitatea necesară pentru a adapta 
această definiție la progresul științific și 
tehnic și la evoluțiile ulterioare ale 
reglementărilor la nivelul Uniunii și la 
nivel internațional. Atunci când proiectează 
și fabrică dispozitive medicale și în cazul 
procedurilor de conformitate pentru 
acestea, producătorii ar trebui să țină cont 
de cerințe de bază suplimentare 
referitoare la nanomaterialul utilizat și la 
utilizarea acestuia în grupul de produse 
corespunzător și să fie foarte atenți la 
utilizarea nanoparticulelor a căror 
eliberare în corpul uman se face în mod 
intenționat, iar aceste dispozitive ar trebui 
să facă obiectul celor mai severe proceduri 
de evaluare a conformității.

Or. de
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Justificare

Multe dispozitive medicale conțin nanomateriale, însă nu prezintă niciun pericol pentru 
pacienți. Prin urmare, în cadrul clasificării produselor medicale care conțin nanomateriale 
ar trebui să se țină cont de efectul dorit al nanomaterialelor.

Amendamentul 162
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Dispozitivele medicale utilizate în 
donarea de substanțe de origine umană și 
utilizarea ulterioară a acestora pentru 
tratament trebuie să fie în conformitate cu 
legislația Uniunii Europene în materie de 
sănătate publică care asigură standarde 
minime de calitate și de siguranță, 
inclusiv cu Directiva 2002/98/CE privind 
standardele minime de calitate și de 
securitate pentru recoltarea, controlul, 
prelucrarea, stocarea și distribuirea 
sângelui uman și a componentelor 
sanguine și cu directivele suplimentare.

Or. en

Justificare

Dispozitivele medicale utilizate în recoltarea, stocarea, controlul și prelucrarea sângelui, 
cum ar fi dispozitivele utilizate pentru afereză, trebuie să respecte deja cele șase acte 
legislative suplimentare ale UE în materie de sănătate publică. Legislația în vigoare asigură 
faptul că sângele și componentele sanguine obținute în urma utilizării dispozitivelor sunt de 
înaltă calitate, iar dispozitivele în sine fac deja obiectul celor mai înalte standarde și 
controale de garantare a siguranței pacienților.

Amendamentul 163
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) În cazul dispozitivelor alcătuite din 
mai multe componente implantabile, cum 
ar fi implanturile de șold, ar trebui să se 
asigure compatibilitatea între 
componentele produse de diferiți 
producători, cu scopul de a se evita 
înlocuirea componentei funcționale a 
dispozitivului și, prin urmare, generarea 
de riscuri și de neplăceri inutile pentru 
pacienți. Comisia ar trebui să analizeze 
necesitatea unor măsuri suplimentare de 
asigurare a compatibilității între 
componentele identice specifice 
implanturilor de șold, produse de diferiți 
producători, ținând seama de faptul că 
intervențiile chirurgicale la șold sunt de 
cele mai multe ori efectuate în cazul 
persoanelor mai în vârstă pentru care 
riscurile de sănătate prezentate de 
intervenții sunt mai mari.

Or. en

Amendamentul 164
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este necesar să se definească în mod 
clar obligațiile generale ale diferiților 
operatori economici, inclusiv ale 
importatorilor și distribuitorilor, astfel cum 
sunt stipulate în Noul cadru legislativ 
pentru comercializarea produselor, fără a 
se aduce atingere obligațiilor specifice 
menționate în diferitele părți ale 
prezentului regulament, pentru a spori 
gradul de înțelegere a cerințelor juridice și, 
astfel, a îmbunătăți respectarea 
reglementărilor de către operatorii 

(24) Este necesar să se definească în mod 
clar obligațiile generale ale diferiților 
operatori economici, inclusiv ale 
importatorilor și distribuitorilor, astfel cum 
sunt stipulate în Noul cadru legislativ 
pentru comercializarea produselor, fără a 
se aduce atingere obligațiilor specifice 
menționate în diferitele părți ale 
prezentului regulament, pentru a spori 
gradul de înțelegere a cerințelor juridice și, 
astfel, a îmbunătăți respectarea 
reglementărilor de către operatorii 
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relevanți. relevanți. Ar trebui să se stabilească 
condiții care să permită întreprinderilor 
mici și mijlocii cu o specializare 
inteligentă să aibă mai ușor acces la 
această piață.

Or. sl

Amendamentul 165
Nora Berra

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Pentru a garanta că riscul de a 
produce daune și riscul reprezentat de 
insolvența producătorului nu sunt 
transferate asupra pacienților afectați de 
dispozitivele medicale și că 
responsabilitatea pentru costul 
tratamentului nu va ajunge în sarcina 
contribuabililor, producătorii sunt 
obligați să subscrie o asigurare de 
răspundere civilă cu o acoperire minimă 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Pentru a garanta că riscul de a 
produce daune și riscul reprezentat de 
insolvența producătorului nu sunt 
transferate asupra pacienților afectați de 
dispozitivele medicale, producătorii sunt 
obligați să subscrie o asigurare de 
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răspundere civilă cu o acoperire 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Pentru a se asigura că pacienții 
afectați de dispozitive medicale vor fi 
despăgubiți pentru orice daune și pentru a 
se evita intrarea în insolvență a 
producătorului, producătorii ar trebui să 
aibă obligația de a subscrie o asigurare de 
răspundere civilă cu o acoperire minimă 
suficientă.

Or. en

Justificare

O asigurare de răspundere civilă cu o acoperire minimă suficientă ar asigura faptul că nici 
riscul de a produce daune și nici riscul reprezentat de insolvența producătorului nu sunt 
transferate asupra pacienților afectați și nici asupra persoanelor care suportă costul 
tratamentului.

Amendamentul 168
Pat the Cope Gallagher

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Statutul de persoană calificată ar 
trebui să impună existența unui nivel 
minim de calificare, inclusiv pregătirea 
educațională, experiență și înregistrarea 
sub titlul profesional. Un exemplu pentru 
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această înregistrare sub titlul profesional, 
în special în cazul inginerilor, ar fi 
îndeplinirea, de către persoana calificată, 
a cerințelor naționale pentru desemnarea 
ca Eur Ing, înregistrarea sub titlul 
profesional de inginer recunoscut în UE.

Or. en

Amendamentul 169
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Constatările Comitetului științific 
pentru riscuri sanitare emergente și noi 
(CSRSEN), înființat prin 
Decizia 2008/721/CE a Comisiei din 
5 august 2008 de instituire a unei structuri 
consultative compuse din comitete 
științifice și experți în domeniul siguranței 
consumatorilor, al sănătății publice și al 
mediului și de abrogare a 
Deciziei 2004/210/CE, prezente în avizul 
său științific din 15 aprilie 2010 privind 
siguranța dispozitivelor medicale 
reprelucrate de unică folosință și cele ale 
Comisiei din raportul ei din 27 august 2010 
către Parlamentul European și Consiliu 
asupra reprelucrării dispozitivelor medicale 
în Uniunea Europeană, în conformitate cu 
articolul 12a din Directiva 93/42/CEE, 
menționează necesitatea unor reglementări 
privind reprelucrarea dispozitivelor de 
unică folosință pentru a asigura un nivel 
înalt de protecție a sănătății și siguranței, 
permițând, în același timp, ca această 
practică să se dezvolte în continuare în 
condiții clare. Prin reprelucrarea unui 
dispozitiv de unică folosință, scopul său 
preconizat este modificat, iar cel care 
efectuează reprelucrarea ar trebui, prin 
urmare, să fie considerat producătorul 

(31) Constatările Comitetului științific 
pentru riscuri sanitare emergente și noi 
(CSRSEN), înființat prin 
Decizia 2008/721/CE a Comisiei din 
5 august 2008 de instituire a unei structuri 
consultative compuse din comitete 
științifice și experți în domeniul siguranței 
consumatorilor, al sănătății publice și al 
mediului și de abrogare a 
Deciziei 2004/210/CE, prezente în avizul 
său științific din 15 aprilie 2010 privind 
siguranța dispozitivelor medicale 
reprelucrate de unică folosință și cele ale 
Comisiei din raportul ei din 27 august 2010 
către Parlamentul European și Consiliu 
asupra reprelucrării dispozitivelor medicale 
în Uniunea Europeană, în conformitate cu 
articolul 12a din Directiva 93/42/CEE, 
menționează necesitatea unor reglementări 
privind reprelucrarea dispozitivelor de 
unică folosință pentru a asigura un nivel 
înalt de protecție a sănătății și siguranței, 
permițând, în același timp, ca această 
practică să se dezvolte în continuare în 
condiții clare. Prin reprelucrarea unui 
dispozitiv de unică folosință, scopul său 
preconizat este modificat, iar cel care 
efectuează reprelucrarea ar trebui, prin 
urmare, să fie considerat producătorul
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dispozitivului reprelucrat. dispozitivului reprelucrat. Se interzice 
reprelucrarea dispozitivelor implantabile 
de unică folosință și a dispozitivelor de 
unică folosință pentru chirurgie invazivă.

Or. fr

Amendamentul 170
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Constatările Comitetului științific 
pentru riscuri sanitare emergente și noi 
(CSRSEN), înființat prin 
Decizia 2008/721/CE a Comisiei din 
5 august 2008 de instituire a unei 
structuri consultative compuse din 
comitete științifice și experți în domeniul 
siguranței consumatorilor, al sănătății 
publice și al mediului și de abrogare a 
Deciziei 2004/210/CE, prezente în avizul 
său științific din 15 aprilie 2010 privind 
siguranța dispozitivelor medicale 
reprelucrate de unică folosință și cele ale 
Comisiei din raportul ei din 
27 august 2010 către Parlamentul 
European și Consiliu asupra reprelucrării 
dispozitivelor medicale în Uniunea 
Europeană, în conformitate cu 
articolul 12a din Directiva 93/42/CEE, 
menționează necesitatea unor 
reglementări privind reprelucrarea 
dispozitivelor de unică folosință pentru a 
asigura un nivel înalt de protecție a 
sănătății și siguranței, permițând, în 
același timp, ca această practică să se 
dezvolte în continuare în condiții clare. 
Prin reprelucrarea unui dispozitiv de 
unică folosință, scopul său preconizat este 
modificat, iar cel care efectuează 
reprelucrarea ar trebui, prin urmare, să 
fie considerat producătorul dispozitivului 

(31) Pentru a respecta ierarhia de 
gestionare a deșeurilor stabilită în 
Directiva 2008/98/CE, în general, toate 
dispozitivele ar trebui să fie reutilizabile și 
producătorul ar trebui să aibă obligația de 
a motiva derogarea de la această regulă, 
prin furnizare de dovezi științifice 
suficiente privind siguranța pacienților 
sau a oricărui utilizator.
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reprelucrat.

Or. en

Justificare

Dispozitivele medicale de unică folosință generează o cantitate uriașă de deșeuri, care uneori 
este toxică. Costurile financiare și de mediu ale gestionării acestor deșeuri se adaugă ulterior 
costurilor deja generate de procesul de producție și de autorizare a dispozitivelor, precum și 
de accesul la dispozitive, ceea ce contravine unui sistem de sănătate sustenabil.

Amendamentul 171
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Constatările Comitetului științific 
pentru riscuri sanitare emergente și noi 
(CSRSEN), înființat prin 
Decizia 2008/721/CE a Comisiei din 
5 august 2008 de instituire a unei structuri 
consultative compuse din comitete 
științifice și experți în domeniul siguranței 
consumatorilor, al sănătății publice și al 
mediului și de abrogare a 
Deciziei 2004/210/CE, prezente în avizul 
său științific din 15 aprilie 2010 privind
siguranța dispozitivelor medicale 
reprelucrate de unică folosință și cele ale 
Comisiei din raportul ei din 27 august 2010 
către Parlamentul European și Consiliu 
asupra reprelucrării dispozitivelor medicale 
în Uniunea Europeană, în conformitate cu 
articolul 12a din Directiva 93/42/CEE, 
menționează necesitatea unor reglementări 
privind reprelucrarea dispozitivelor de 
unică folosință pentru a asigura un nivel 
înalt de protecție a sănătății și siguranței, 
permițând, în același timp, ca această 
practică să se dezvolte în continuare în 
condiții clare. Prin reprelucrarea unui 
dispozitiv de unică folosință, scopul său 
preconizat este modificat, iar cel care 

(31) Constatările Comitetului științific 
pentru riscuri sanitare emergente și noi 
(CSRSEN), înființat prin 
Decizia 2008/721/CE a Comisiei din 
5 august 2008 de instituire a unei structuri 
consultative compuse din comitete 
științifice și experți în domeniul siguranței 
consumatorilor, al sănătății publice și al 
mediului și de abrogare a 
Deciziei 2004/210/CE, prezente în avizul 
său științific din 15 aprilie 2010 privind 
siguranța dispozitivelor medicale 
reprelucrate de unică folosință și cele ale 
Comisiei din raportul ei din 27 august 2010 
către Parlamentul European și Consiliu 
asupra reprelucrării dispozitivelor medicale 
în Uniunea Europeană, în conformitate cu 
articolul 12a din Directiva 93/42/CEE, 
menționează necesitatea unor reglementări 
privind reprelucrarea dispozitivelor de 
unică folosință pentru a asigura un nivel 
înalt de protecție a sănătății și siguranței, 
permițând, în același timp, ca această 
practică să se dezvolte în continuare în 
condiții clare. Prin reprelucrarea unui 
dispozitiv de unică folosință, scopul său 
preconizat este modificat, iar cel care 
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efectuează reprelucrarea ar trebui, prin 
urmare, să fie considerat producătorul 
dispozitivului reprelucrat.

efectuează reprelucrarea ar trebui, prin 
urmare, să fie considerat producătorul 
dispozitivului reprelucrat. Nu ar trebui să 
se reprelucreze dispozitivele medicale de 
unică folosință despre care se cunoaște, în 
prealabil, faptul că prezintă riscuri pentru 
siguranță. Ar trebui să se întocmească o 
listă a dispozitivelor care prezintă astfel de 
riscuri.

Or. cs

Amendamentul 172
Nora Berra

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Constatările Comitetului științific 
pentru riscuri sanitare emergente și noi 
(CSRSEN), înființat prin 
Decizia 2008/721/CE a Comisiei din 
5 august 2008 de instituire a unei structuri 
consultative compuse din comitete 
științifice și experți în domeniul siguranței 
consumatorilor, al sănătății publice și al 
mediului și de abrogare a 2004/210/CE, 
prezente în avizul său științific din 
15 aprilie 2010 privind siguranța 
dispozitivelor medicale reprelucrate de 
unică folosință și cele ale Comisiei din 
raportul ei din 27 august 2010 către 
Parlamentul European și Consiliu asupra 
reprelucrării dispozitivelor medicale în 
Uniunea Europeană, în conformitate cu 
articolul 12a din Directiva 93/42/CEE, 
menționează necesitatea unor reglementări 
privind reprelucrarea dispozitivelor de 
unică folosință pentru a asigura un nivel 
înalt de protecție a sănătății și siguranței, 
permițând, în același timp, ca această 
practică să se dezvolte în continuare în 
condiții clare. Prin reprelucrarea unui 
dispozitiv de unică folosință, scopul său 

(31) Constatările Comitetului științific 
pentru riscuri sanitare emergente și noi 
(CSRSEN), înființat prin 
Decizia 2008/721/CE a Comisiei din 
5 august 2008 de instituire a unei structuri 
consultative compuse din comitete 
științifice și experți în domeniul siguranței 
consumatorilor, al sănătății publice și al 
mediului și de abrogare a 
Deciziei 2004/210/CE, prezente în avizul 
său științific din 15 aprilie 2010 privind 
siguranța dispozitivelor medicale 
reprelucrate de unică folosință și cele ale 
Comisiei din raportul ei din 27 august 2010 
către Parlamentul European și Consiliu 
asupra reprelucrării dispozitivelor medicale 
în Uniunea Europeană, în conformitate cu 
articolul 12a din Directiva 93/42/CEE, 
menționează necesitatea unor reglementări 
privind reprelucrarea dispozitivelor de 
unică folosință pentru a asigura un nivel 
înalt de protecție a sănătății și siguranței, 
permițând, în același timp, ca această 
practică să se dezvolte în continuare în 
condiții clare. Prin reprelucrarea unui 
dispozitiv de unică folosință, scopul său 
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preconizat este modificat, iar cel care 
efectuează reprelucrarea ar trebui, prin 
urmare, să fie considerat producătorul 
dispozitivului reprelucrat.

preconizat este modificat, iar cel care 
efectuează reprelucrarea ar trebui, prin 
urmare, să fie considerat producătorul 
dispozitivului reprelucrat. Pentru mai 
multă claritate, ar trebui reprelucrate 
numai „dispozitivele concepute să fie de 
unică folosință”, nu și „dispozitivele de 
unică folosință”. În consecință, cu 
raportare la reprelucrare, în acest 
regulament ar trebui să fie definite 
„dispozitivele de folosință multiplă”, 
„dispozitivele concepute să fie de unică 
folosință” și „dispozitivele de unică 
folosință”, iar acești termeni ar trebui să 
fie diferențiați unul de celălalt.

Or. en

Amendamentul 173
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Din cauza caracterului extrem de 
complex al dispozitivelor de unică 
folosință și al reprelucrării acestora pe 
teritoriul UE, în primul rând, este 
important să se ia în considerare 
potențialul impact al oricărei modificări 
semnificative a politicilor asupra 
siguranței pacienților, clinicienilor și 
asupra altor părți interesate implicate. 
Din acest motiv, în primul rând, ar trebui 
să se efectueze o evaluare a impactului 
responsabilă și transparentă, care să țină 
seama de consecințele economice, sociale 
(inclusiv asupra sistemelor de sănătate) și 
de mediu ale acțiunii sau inacțiunii în 
materie de politici. În cazul în care 
evaluarea impactului se dovedește a fi 
fezabilă, constatările acesteia ar trebui să 
fie prezentate tuturor părților interesate 
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relevante în cadrul unui raport.

Or. en

Justificare

The ENVI lead Rapporteur based on my understanding wishes to propose that devices are all 
labelled as reusable and that by derogation manufactures of class I, IIa IIb devices still have 
the possibility to label them as single use if they provide justification based on sufficient 
scientific evidence. The shadow Rapporteur takes the view that due to the number and varying 
nature of how medical devices are used and by whom, it is entirely feasible that such scientific 
evidence may not always be sufficient or readily available. Therefore as patients, clinicians, 
manufacturers and reprocessors are subject to potentially significant legislative changes it is 
recommended that an impact assessment first be conducted that studies and analyses the 
advantages and disadvantages that could result to public safety.

Amendamentul 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pacienții cărora li se implantează un 
dispozitiv ar trebui să primească informații 
esențiale privind dispozitivul implantat, 
care să permită identificarea acestuia și 
care să conțină orice avertismente sau 
precauții necesare, de exemplu, indicații 
despre compatibilitatea sau 
incompatibilitatea cu anumite dispozitive 
de diagnosticare sau cu scanerele utilizate 
în cadrul controalelor de securitate.

(32) Pacienții cărora li se implantează un
dispozitiv ar trebui să primească, în 
prealabil, dacă este posibil, informații 
esențiale privind dispozitivul implantat, 
care să permită identificarea acestuia și 
care să conțină orice avertismente sau 
precauții necesare, de exemplu, indicații 
despre compatibilitatea sau 
incompatibilitatea cu anumite dispozitive 
de diagnosticare sau cu scanerele utilizate 
în cadrul controalelor de securitate.

Or. en

Amendamentul 175
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 32
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pacienții cărora li se implantează un 
dispozitiv ar trebui să primească informații 
esențiale privind dispozitivul implantat, 
care să permită identificarea acestuia și 
care să conțină orice avertismente sau 
precauții necesare, de exemplu, indicații 
despre compatibilitatea sau 
incompatibilitatea cu anumite dispozitive 
de diagnosticare sau cu scanerele utilizate 
în cadrul controalelor de securitate.

(32) Pacienții cărora li se implantează un 
dispozitiv ar trebui să primească informații 
esențiale privind dispozitivul implantat, 
care să permită identificarea acestuia și 
care să conțină informații cu privire la 
principala caracteristică a dispozitivului, 
potențialele efecte adverse, un avertisment 
cu privire la potențialele riscuri de 
sănătate, măsurile de îngrijire și de 
monitorizare postoperatorii și orice 
avertismente sau precauții necesare, de 
exemplu, indicații despre compatibilitatea 
sau incompatibilitatea cu anumite 
dispozitive de diagnosticare sau cu 
scanerele utilizate în cadrul controalelor de 
securitate.

Or. en

Amendamentul 176
Peter Liese

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Dispozitivele medicale ar trebui, ca 
regulă generală, să poarte marcajul CE, 
pentru a indica faptul că sunt conforme cu 
prezentul regulament, astfel încât ele să 
poată circula liber în interiorul Uniunii și 
să poată fi puse în funcțiune în 
conformitate cu scopul preconizat. Statele 
membre ar trebui să nu genereze obstacole 
în calea introducerii lor pe piață sau a 
punerii lor în funcțiune din motive legate 
de cerințele menționate în prezentul 
regulament.

(33) Dispozitivele medicale ar trebui, ca 
regulă generală, să poarte marcajul CE, 
pentru a indica faptul că sunt conforme cu 
prezentul regulament, astfel încât ele să 
poată circula liber în interiorul Uniunii și 
să poată fi puse în funcțiune în 
conformitate cu scopul preconizat. Statele 
membre ar trebui să nu genereze obstacole 
în calea introducerii lor pe piață sau a 
punerii lor în funcțiune din motive legate 
de cerințele menționate în prezentul 
regulament. Cu toate acestea, statele 
membre ar trebui să fie în măsură să 
decidă dacă să limiteze utilizarea unui 
anumit tip de dispozitiv medical în ceea ce 
privește aspectele care nu fac obiectul 
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prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 177
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Trasabilitatea dispozitivelor medicale 
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 după introducerea 
lor pe piață datorită îmbunătățirii raportării 
incidentelor, acțiunilor corective bine 
orientate desfășurate 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.

(34) Trasabilitatea dispozitivelor medicale 
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 după introducerea 
lor pe piață datorită îmbunătățirii raportării 
incidentelor, acțiunilor corective bine 
orientate desfășurate 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 gestionare a stocurilor de 
către spitale, precum și să fie compatibilă 
cu elementele de siguranță, astfel cum 
sunt definite în Directiva 2011/62/UE.

Or. fr

Amendamentul 178
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Trasabilitatea dispozitivelor medicale (34) Trasabilitatea dispozitivelor medicale 
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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 după introducerea 
lor pe piață datorită îmbunătățirii raportării 
incidentelor, acțiunilor corective bine 
orientate desfășurate 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.

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 după introducerea 
lor pe piață datorită îmbunătățirii raportării 
incidentelor, acțiunilor corective bine 
orientate desfășurate 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 gestionare a stocurilor de 
către spitale și farmaciști și ar trebui să se 
asigure compatibilitatea acestui sistem cu 
celelalte sisteme de autentificare deja 
existente în aceste unități.

Or. fr

Justificare

Un sistem electronic de autentificare a medicamentelor ar trebui să fie instituit ca urmare a 
aplicării Directivei privind medicamentele falsificate. Este important ca sistemele concepute 
pentru dispozitivele medicale și pentru medicamente să fie compatibile pentru a se evita o 
sarcină considerabilă asupra agenților din lanțul de aprovizionare care operează cu ambele 
tipuri de produse.

Amendamentul 179
Peter Liese

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Trasabilitatea dispozitivelor medicale 
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 după introducerea 
lor pe piață datorită îmbunătățirii raportării 

(34) Trasabilitatea dispozitivelor medicale 
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 după introducerea 
lor pe piață datorită îmbunătățirii raportării 
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incidentelor, acțiunilor corective bine 
orientate desfășurate 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.

incidentelor, acțiunilor corective bine 
orientate desfășurate 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 gestionare a stocurilor de 
către spitale, angrosiști și farmaciști, iar 
acest sistem ar trebui să fie compatibil cu 
alte sisteme de autentificare deja existente 
în unitățile respective.

Or. en

Justificare

Există probabilitatea să se instituie un sistem electronic de autentificare a medicamentelor în 
conformitate cu Directiva privind medicamentele falsificate. Este important ca sistemele 
pentru dispozitive medicale și cele pentru medicamente să fie compatibile. În caz contrar, 
acest lucru va crea o sarcină considerabilă și imposibil de gestionat pentru agenții din lanțul 
de aprovizionare care operează cu ambele tipuri de produse.

Amendamentul 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) 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.

(35) Transparența, împreună cu o 
informare clară și nepublicitară, este 
esențială 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
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Amendamentul 181
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) 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.

(35) Transparența și o informare
inteligibilă, fiabilă, obiectivă, ușor 
accesibilă și nepublicitară 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 182
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) 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 investigațiile 
clinice 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 

(37) 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 investigațiile 
clinice 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 
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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.

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. Un rezumat periodic al 
informațiilor cu privire la vigilență și la 
supravegherea pieței ar trebui pus la 
dispoziția cadrelor medicale și a 
publicului.

Or. en

Justificare

Cadrele medicale și publicul vor beneficia de un rezumat al informațiilor cu privire la 
vigilență și la supravegherea pieței. Deoarece aceste informații vor necesita o manipulare 
atentă, MDCG este forumul adecvat pentru furnizarea acestor informații către Banca 
europeană de date.

Amendamentul 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) 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 investigațiile 
clinice 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 

(37) Sistemele electronice ale Eudamed ar 
trebui să permită publicului 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 cadrele medicale la 
acele părți ale sistemelor electronice 
Eudamed care oferă informații foarte 
importante cu privire la dispozitivele 
medicale ce pot prezenta un risc pentru 
sănătatea și siguranța publică. Accesul la 
date ar trebui acordat la cerere, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1049/2001. Sistemul electronic privind 
investigațiile clinice ar trebui să servească 
drept instrument de cooperare între statele 
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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.

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

Justificare

Acest amendament este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la 
documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei.

Amendamentul 184
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru dispozitivele medicale 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.

(39) Pentru dispozitivele medicale cu risc 
mare și în interesul creșterii transparenței, 
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. sl

Amendamentul 185
Antonyia Parvanova
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Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru dispozitivele medicale 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.

(39) Pentru dispozitivele medicale cu risc 
mare, producătorii ar trebui să întocmească 
un raport privind aspectele de siguranță și 
performanță ale dispozitivului și rezultatul 
evaluării clinice. Un rezumat al raportului 
privind aspectele de siguranță și 
performanță ar trebui să fie accesibil 
publicului.

Or. en

Amendamentul 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru dispozitivele medicale 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.

(39) Pentru dispozitivele medicale 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 siguranța și performanța 
clinică a dispozitivului respectiv. Raportul 
complet și un rezumat al acestuia ar trebui 
să fie accesibile publicului prin 
intermediul Eudamed.

Or. en

Amendamentul 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 39 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) În cazul dispozitivelor invazive cu 
rol de diagnosticare și de măsurare, 
statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a preveni riscul 
de infecție și de contaminare microbiană 
între pacienți. În acest sens, statele 
membre ar trebui să elimine riscurile 
cunoscute și previzibile pentru sănătatea 
pacienților prin promovarea, printre
altele, a celor mai sigure niveluri de 
dezinfectare și a unor orientări privind 
dezinfectarea și ar trebui să asigure 
punerea eficientă în aplicare a acestora 
de către utilizatori și de către instituțiile 
sanitare. În conformitate cu dispozițiile de 
la articolul 74 din prezentul regulament, 
Comisia se asigură că aceste măsuri 
preventive de protecție a sănătății sunt 
adecvate.

Or. xm

Justificare

Evaluările clinice recente indică un risc semnificativ de transmitere de la un pacient la altul a 
agenților patogeni care sunt vectorii bolilor cu transmitere sexuală (papilomavirus, herpes, 
hepatită etc.). Diferența dintre practică și orientările privind siguranța pacienților în raport 
cu aceste dispozitive a condus la îmbolnăvirea pacienților și uneori la deces.

Amendamentul 188
Nora Berra

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) În ceea ce privește dispozitivele 
medicale 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 

(42) În ceea ce privește dispozitivele 
medicale inovatoare cu risc mare, 
autoritățile competente ar trebui să fie 
informate într-un stadiu precoce cu privire 
la dispozitivele care sunt supuse unei 
evaluări a conformității și să aibă dreptul, 
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valide, să controleze evaluarea 
preliminară efectuată de către 
organismele notificate, în special în ceea 
ce privește dispozitivele noi, dispozitivele 
în 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 privitor la care 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 cu risc mare înainte de a 
înainta cererea către organismul notificat.

în lipsa unor specificații tehnice comune 
sau a unor orientări privind efectuarea 
evaluării clinice, să determine datele 
clinice și să procedeze la o evaluare 
științifică, în special în ceea ce privește 
dispozitivele noi, dispozitivele în 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 
privitor la care 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 cu risc mare 
înainte de a înainta cererea către 
organismul notificat.

Or. en

Amendamentul 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) În ceea ce privește dispozitivele 
medicale 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 
noi, dispozitivele în 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 privitor la care 

(42) În ceea ce privește dispozitivele 
medicale cu risc mare, autoritățile 
competente 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 noi, 
dispozitivele în care se utilizează o 
tehnologie nouă, dispozitivele care aparțin 
unei categorii de dispozitive cu risc crescut 
de incidente grave sau dispozitivele cu 
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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 cu risc mare înainte de a 
înainta cererea către organismul notificat.

mare grad de similitudine privitor la care 
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 cu risc mare înainte de a 
înainta cererea către organismul notificat.

Or. en

Amendamentul 190
Nora Berra

Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Producătorilor de dispozitive cu risc 
mare care fac obiectul evaluării științifice 
ar trebui să li se ofere indicații privind 
evaluarea corespunzătoare a conformității 
dispozitivelor lor, în special cu privire la 
datele clinice necesare pentru evaluarea 
clinică. Această consiliere științifică ar 
putea fi oferită de Consiliul științific 
consultativ sau de un laborator de 
referință al UE și ar putea fi reprodusă 
într-o bază de date publică.

Or. en

Amendamentul 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Procedura de evaluare a 
conformității nu ar trebui să se aplice 
tuturor tipurilor de dispozitive. Ar trebui 
să se introducă o procedură centralizată 
rapidă de autorizare a introducerii pe 
piață pentru:
– dispozitivele implantabile și dispozitivele 
terapeutice active destinate să fie utilizate 
în contact direct cu cordul, sistemul 
circulator central sau sistemul nervos 
central;
– dispozitivele implantabile utilizate 
pentru coloana vertebrală și articulațiile 
șoldului, ale umerilor și ale genunchilor, 
cu excepția instrumentelor și a 
accesoriilor utilizate pentru osteosinteză;
– dispozitivele implantabile și invazive 
utilizate în scopuri estetice.
Pentru toate celelalte dispozitive din 
clasa IIb și III ar trebui să se introducă o 
procedură descentralizată rapidă de 
autorizare a introducerii pe piață.

Or. xm

Justificare

Reglementarea și introducerea cu succes pe piața din UE constituie frecvent o condiție 
necesară pentru sprijinirea introducerii pe piața din SUA. Sistemul actual de evaluare a 
conformității încurajează Agenția pentru alimente și medicamente din SUA (FDA) să 
utilizeze, cu titlu gratuit, piața UE pentru o investigare clinică pe scară largă și cetățenii UE 
în calitate de cobai. În cazul în care apar evenimente adverse, acest lucru prezintă un 
dezavantaj competitiv pentru lucrătorii și societățile de asigurări de sănătate din UE, ceea ce, 
prin urmare, afectează în mod negativ productivitatea și competitivitatea generală a UE.

Amendamentul 192
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 44
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Ca regulă generală, procedura de 
evaluare a conformității pentru 
dispozitivele din clasa I ar trebui să fie 
efectuată pe răspunderea exclusivă a 
producătorului, având în vedere nivelul 
mic de vulnerabilitate asociat cu aceste 
produse. Pentru dispozitivele medicale din 
clasele IIa, IIb și III, un nivel 
corespunzător de implicare a unui 
organism notificat ar trebui să fie 
obligatoriu, dispozitivele medicale din 
clasa III necesitând o autorizare prealabilă 
explicită a proiectului și fabricării lor, 
înainte ca ele să poată fi introduse pe piață.

(44) Ca regulă generală, procedura de 
evaluare a conformității pentru 
dispozitivele din clasa I ar trebui să fie 
efectuată pe răspunderea exclusivă a 
producătorului, având în vedere nivelul 
mic de vulnerabilitate asociat cu aceste 
produse. Pentru dispozitivele medicale din 
clasele IIa, IIb și III, un nivel 
corespunzător de implicare a unui 
organism notificat ar trebui să fie 
obligatoriu, dispozitivele medicale din 
clasa III necesitând o autorizare prealabilă 
explicită a proiectului și fabricării lor, 
înainte ca ele să poată fi introduse pe piață.
În cazul în care clasificarea dispozitivelor 
devine mai strictă, trebuie permisă o 
perioadă de tranziție adecvată. În special, 
în cazul dispozitivelor care există pe piață 
de zeci de ani și care sunt fiabile și nu 
ridică probleme, ar trebui să se elimine 
cerințele de testare suplimentare inutile. 
Ar fi mai potrivit să se aloce aceste 
resurse pentru inovare.

Or. fi

Amendamentul 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Ca regulă generală, procedura de 
evaluare a conformității pentru 
dispozitivele din clasa I ar trebui să fie 
efectuată pe răspunderea exclusivă a 
producătorului, având în vedere nivelul 
mic de vulnerabilitate asociat cu aceste 
produse. Pentru dispozitivele medicale din 
clasele IIa, IIb și III, un nivel 
corespunzător de implicare a unui 

(44) Ca regulă generală, procedura de 
evaluare a conformității pentru 
dispozitivele din clasa I ar trebui să fie 
efectuată pe răspunderea exclusivă a 
producătorului, având în vedere nivelul 
mic de vulnerabilitate asociat cu aceste 
produse. Pentru dispozitivele medicale din 
clasele IIa, IIb și III, un nivel 
corespunzător de implicare a unui 
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organism notificat ar trebui să fie
obligatoriu, dispozitivele medicale din 
clasa III necesitând o autorizare prealabilă 
explicită a proiectului și fabricării lor, 
înainte ca ele să poată fi introduse pe piață.

organism notificat este obligatoriu, 
dispozitivele medicale din clasa III 
necesitând o autorizare prealabilă explicită 
a proiectului și fabricării lor, înainte ca ele 
să poată fi introduse pe piață.

Or. en

Amendamentul 194
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Ca regulă generală, procedura de 
evaluare a conformității pentru 
dispozitivele din clasa I ar trebui să fie 
efectuată pe răspunderea exclusivă a 
producătorului, având în vedere nivelul 
mic de vulnerabilitate asociat cu aceste 
produse. Pentru dispozitivele medicale din 
clasele IIa, IIb și III, un nivel 
corespunzător de implicare a unui
organism notificat ar trebui să fie 
obligatoriu, dispozitivele medicale din 
clasa III necesitând o autorizare prealabilă 
explicită a proiectului și fabricării lor, 
înainte ca ele să poată fi introduse pe piață.

(44) Ca regulă generală, procedura de 
evaluare a conformității pentru 
dispozitivele din clasa I ar trebui să fie 
efectuată pe răspunderea exclusivă a 
producătorului, având în vedere nivelul 
mic de vulnerabilitate asociat cu aceste 
produse. Pentru dispozitivele medicale din 
clasele IIa, IIb și III, un control riguros 
efectuat de către un organism notificat ar 
trebui să fie obligatoriu, dispozitivele 
medicale din clasa III necesitând o 
autorizare prealabilă explicită a proiectului 
și fabricării lor, înainte ca ele să poată fi 
introduse pe piață.

Or. fr

Amendamentul 195
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Procedurile de evaluare a 
conformității ar trebui să fie simplificate și 
fluidizate, în timp ce cerințele pentru 

(45) Procedurile de evaluare a 
conformității ar trebui să fie consolidate și 
fluidizate, în timp ce cerințele pentru 
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organismele notificate în ceea ce privește 
efectuarea evaluărilor lor ar trebui să fie 
specificate în mod clar, pentru a se asigura 
condiții de concurență echitabile.

organismele notificate în ceea ce privește 
efectuarea evaluărilor lor ar trebui să fie 
specificate în mod clar, pentru a se asigura 
condiții de concurență echitabile.

Or. fr

Amendamentul 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46a) Pentru a garanta siguranța 
generală pe piață, orice persoană fizică 
sau juridică are dreptul de a face publice 
sau de a transmite cu bună-credință 
informații cu privire la fapte, date sau 
acțiuni, de îndată ce necunoașterea 
acestora pare să prezinte un pericol 
pentru sănătate sau mediu.

Or. xm

Justificare

Acest considerent vizează să asigure protecția denunțătorilor.

Amendamentul 197
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Normele privind investigațiile clinice 
ar trebui să fie în conformitate cu 
orientările internaționale majore din acest 
domeniu, cum ar fi standardul internațional 
ISO 14155:2011 privind bunele practici 
clinice în investigațiile clinice efectuate cu 

(47) Normele privind investigațiile clinice 
ar trebui să fie în conformitate cu 
orientările internaționale majore din acest 
domeniu, cum ar fi standardul internațional 
ISO 14155:2011, sau orice versiune 
ulterioară a acestuia, privind bunele 
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dispozitive medicale la care participă 
subiecți umani și versiunea cea mai recentă 
(2008) a Declarației de la Helsinki privind 
principiile etice aplicabile cercetărilor 
medicale care implică subiecți umani a 
Asociației Medicale Mondiale, pentru a se 
asigura că investigațiile clinice efectuate în 
Uniune sunt acceptate în afara acesteia și 
că investigațiile clinice efectuate în afara 
Uniunii în conformitate cu orientările 
internaționale pot fi acceptate în temeiul 
prezentului regulament.

practici clinice în investigațiile clinice 
efectuate cu dispozitive medicale la care 
participă subiecți umani și versiunea cea 
mai recentă a Declarației de la Helsinki 
privind principiile etice aplicabile 
cercetărilor medicale care implică subiecți 
umani a Asociației Medicale Mondiale, 
pentru a se asigura că investigațiile clinice 
efectuate în Uniune sunt acceptate în afara 
acesteia și că investigațiile clinice efectuate 
în afara Uniunii în conformitate cu 
orientările internaționale pot fi acceptate în 
temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Ar trebui să fie înființat un sistem 
electronic la nivelul Uniunii, pentru a se 
asigura că fiecare investigație clinică este 
înregistrată într-o bază de date accesibilă 
publicului. Pentru a proteja dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal, 
recunoscut prin articolul 8 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, nicio informație cu caracter 
personal privind subiecții participanți la o 
investigație clinică nu ar trebui să fie 
înregistrată în sistemul electronic. Pentru a 
se asigura sinergiile cu domeniul trialurilor 
clinice efectuate cu medicamente, sistemul 
electronic conținând investigațiile clinice 
efectuate cu dispozitive medicale ar trebui 
să fie interoperabil cu baza de date a UE 
care urmează să fie înființată pentru 
trialurile clinice efectuate cu 
medicamentele de uz uman.

(48) Ar trebui să fie înființat un sistem 
electronic la nivelul Uniunii, pentru a se 
asigura că fiecare investigație clinică este 
înregistrată într-o bază de date accesibilă 
publicului. Pentru a proteja dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal, 
recunoscut prin articolul 8 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, nicio informație cu caracter 
personal privind subiecții participanți la o 
investigație clinică nu ar trebui să fie 
înregistrată în sistemul electronic. Pentru a 
se asigura sinergiile cu domeniul trialurilor 
clinice efectuate cu medicamente, sistemul 
electronic conținând investigațiile clinice 
efectuate cu dispozitive medicale ar trebui 
să fie interoperabil cu baza de date a UE, 
care urmează să fie înființată pentru 
trialurile clinice efectuate cu 
medicamentele de uz uman, precum și cu 
baza de date FDA a SUA 
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(www.clinicaltrials.gov).

Or. en

Justificare

Unele investigații clinice sunt efectuate cu același dispozitiv și/sau pe baza aceluiași protocol 
de investigație clinică atât în SUA, cât și în UE. Transparența față de pacienții care participă 
la investigații clinice și față de autorități ar putea fi consolidată prin punerea la dispoziție a 
informațiilor în ambele baze de date.

Amendamentul 199
Peter Liese

Propunere de regulament
Considerentul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48a) Investigațiile clinice și alte studii 
clinice de evaluare care presupun riscuri 
pentru subiecți ar trebui autorizate numai 
după evaluarea și aprobarea de către un 
comitet de etică.

Or. en

Amendamentul 200
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Sponsorii ar trebui să comunice 
anumite evenimente adverse care apar în 
cursul investigațiilor clinice statelor 
membre în cauză, care ar trebui să aibă 
posibilitatea de a stopa sau suspenda 
investigațiile în cazul în care se consideră 
că este necesar, pentru a se asigura un nivel 
mare de protecție a subiecților care 
participă la o investigație clinică. Astfel de 

(50) Sponsorii ar trebui să comunice 
evenimentele adverse care apar în cursul 
investigațiilor clinice statelor membre în 
cauză, care au posibilitatea de a stopa sau a 
suspenda investigațiile în cazul în care se 
consideră că este necesar, pentru a se 
asigura un nivel mare de protecție a 
subiecților care participă la o investigație 
clinică. Astfel de informații sunt
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informații ar trebui să fie comunicate 
celorlalte state membre.

comunicate celorlalte state membre, 
MDCG și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Sponsorii ar trebui să comunice 
anumite evenimente adverse care apar în 
cursul investigațiilor clinice statelor 
membre în cauză, care ar trebui să aibă 
posibilitatea de a stopa sau suspenda 
investigațiile în cazul în care se consideră 
că este necesar, pentru a se asigura un nivel 
mare de protecție a subiecților care 
participă la o investigație clinică. Astfel de 
informații ar trebui să fie comunicate
celorlalte state membre.

(50) Sponsorii ar trebui să comunice 
anumite evenimente adverse, inclusiv 
efectele adverse grave ale dispozitivelor, 
efectele dispozitivelor și deficiențele 
dispozitivelor, care apar în cursul 
investigațiilor clinice statelor membre în 
cauză, care ar trebui să aibă posibilitatea de 
a stopa sau suspenda investigațiile în cazul 
în care se consideră că este necesar, pentru 
a se asigura un nivel mare de protecție a 
subiecților care participă la o investigație 
clinică. Astfel de informații ar trebui să fie 
comunicate celorlalte state membre.

Or. en

Justificare

Această formulare ar asigura conformitatea textului cu standardul ISO 14155 privind bunele 
practici clinice pentru investigațiile clinice efectuate cu dispozitive medicale la care participă 
subiecți umani.

Amendamentul 202
Peter Liese

Propunere de regulament
Considerentul 51 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51a) Investigațiile clinice care presupun 
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riscuri pentru subiecți ar trebui autorizate 
numai după evaluarea și aprobarea de 
către un comitet de etică.

Or. en

Justificare

Legat de dezbaterea referitoare la regulamentul privind trialurile clinice, raportorul 
consideră că trebuie consolidat rolul comitetului de etică.

Amendamentul 203
Peter Liese

Propunere de regulament
Considerentul 51 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51b) Ar trebui stabilite norme stricte în 
legătură cu persoanele care nu își pot da 
consimțământul în cunoștință de cauză, 
precum copiii și persoanele aflate în 
incapacitate, la același nivel ca în 
Directiva 2001/20/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
4 aprilie 2001 de apropiere a actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative 
ale statelor membre privind aplicarea 
bunelor practici clinice în cazul efectuării 
de studii clinice pentru evaluarea 
produselor medicamentoase de uz uman¹.
¹ JO L 121, 1.5.2001, p. 34.

Or. en

Justificare

Comparativ cu propunerea referitoare la trialurile clinice cu medicamente, dispozițiile 
privind investigațiile clinice sunt complet ineficiente și neclare. Investigațiile clinice pot 
implica un risc foarte mare pentru pacient, de exemplu, în cazul în care mostra este recoltată 
prin puncție lombară. Prin urmare, dispozițiile trebuie să fie detaliate. În propunere se 
încearcă să se mențină cel puțin standardul de protecție garantat pentru studiile clinice cu 
produse medicamentoase din 2001 prin Directiva 2001/20/CE.
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Amendamentul 204
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) 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.

(53) Personalul medical și pacienții ar 
trebui să aibă posibilitatea să raporteze la 
nivel național incidentele grave suspectate, 
utilizând formate armonizate, care să 
garanteze 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

Justificare

Procedurile din capitolul VII privind vigilența vor funcționa în mod corect numai în cazul în 
care cadrele medicale au posibilitatea să raporteze incidentele, fără a se teme de represalii. 
În unele circumstanțe, ar putea fi necesară protecția denunțătorilor prin asigurarea 
anonimatului, cu scopul de a garanta o raportare completă și sinceră a incidentelor.

Amendamentul 205
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) 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 

(53) Personalul medical și pacienții au
posibilitatea să raporteze la nivel național 
incidentele grave suspectate, utilizând 
formate armonizate. Autoritățile naționale 
competente informează producătorii și, 
dacă este cazul, filialele și 
subcontractanții lor și comunică
informațiile colegilor lor, altor state 
membre, MDCG și Comisiei atunci când 
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incidente. ele confirmă că a apărut un incident grav, 
pentru a minimiza reapariția acestor 
incidente.

Or. en

Amendamentul 206
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Evaluarea rapoartelor privind 
incidentele grave și acțiunile corective în 
materie de siguranță în teren ar trebui să se 
desfășoare la nivel național, dar ar trebui 
asigurată coordonarea în cazul în care au 
apărut incidente similare sau în cazul în 
care trebuie aplicate în teren măsuri 
corective în materie de siguranță în mai 
mult decât un stat membru, cu scopul de a 
utiliza în comun resursele și de a asigura 
coerența în ceea ce privește luarea de 
măsuri corective.

(54) Evaluarea rapoartelor privind 
incidentele grave și acțiunile corective în 
materie de siguranță în teren ar trebui să se 
desfășoare la nivel național, dar, în cazul în 
care au apărut incidente similare sau în 
cazul în care trebuie aplicate în teren 
măsuri corective în materie de siguranță în 
mai mult decât un stat membru, ar trebui 
să se asigure coordonarea și transparența 
procedurilor, cu scopul de a utiliza în 
comun resursele și de a asigura coerența în 
ceea ce privește luarea de măsuri corective.

Or. sl

Amendamentul 207
Nora Berra

Propunere de regulament
Considerentul 54 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54a) În ceea ce privește dispozitivele 
medicale incluse în clasa III, producătorii 
ar trebui să prezinte rapoarte periodice 
privind datele pertinente legate de 
raportul beneficii/riscuri și expunerea 
populației, cu scopul de a evalua dacă este 
necesară vreo acțiune având ca obiect 
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dispozitivele medicale în cauză.

Or. en

Amendamentul 208
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Raportarea evenimentelor adverse 
grave din cursul investigațiilor clinice și 
raportarea incidentelor grave survenite 
după ce un dispozitiv medical a fost 
introdus pe piață ar trebui să fie clar 
diferențiate, pentru a se evita dubla 
raportare.

(55) Raportarea evenimentelor adverse 
grave din cursul investigațiilor clinice și 
raportarea incidentelor grave survenite 
după ce un dispozitiv medical a fost 
introdus pe piață ar trebui să fie clar 
diferențiate.

Or. en

Amendamentul 209
Nora Berra

Propunere de regulament
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) Ar trebui ca normele privind 
supravegherea pieței să fie incluse în 
prezentul regulament, pentru a consolida 
drepturile și obligațiile autorităților 
naționale competente, pentru a se asigura o 
coordonare efectivă a activităților lor de 
supraveghere a pieței și pentru a clarifica 
procedurile aplicabile.

(56) Ar trebui ca normele privind 
supravegherea pieței să fie incluse în 
prezentul regulament, pentru a consolida 
drepturile și obligațiile autorităților 
naționale competente, pentru a se asigura o 
coordonare efectivă a activităților lor de 
supraveghere a pieței și pentru a clarifica 
procedurile aplicabile. Comisia ar trebui 
să definească în mod clar maniera în care 
ar trebui efectuate aceste inspecții, pentru 
a se asigura punerea în aplicare integrală 
și armonizată în cadrul Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 210
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 57 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57a) Statele membre sunt invitate să 
stabilească și să aplice sancțiuni severe în 
cazul producătorilor care comit fraude și 
acte de înșelăciune cu privire la 
dispozitivele medicale. Sancțiunile 
respective ar trebui să presupună plata 
unor sume cel puțin egale cu veniturile 
obținute prin fraudă sau înșelăciune. 
Sancțiunile pot include privarea de 
libertate.

Or. da

Amendamentul 211
Nora Berra

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) 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 
nivel 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) […/…] privind 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro, pentru a consilia Comisia și pentru 
asista Comisia și statele membre în a 
asigura o punere în aplicare armonizată a 

(59) 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 
nivel 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) […/…] privind 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro, pentru a consilia Comisia și pentru 
asista Comisia și statele membre în a 
asigura o punere în aplicare armonizată a 
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prezentului regulament. prezentului regulament. Pentru evaluarea 
dispozitivelor cu risc mare și pentru a 
oferi orientări și specificații tehnice 
comune pentru evaluarea clinică, 
respectivul comitet de experți ar trebui să 
fie sprijinit de un Consiliu științific 
consultativ, compus din comitete de 
experți în diferite discipline medicale.

Or. en

Amendamentul 212
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 59 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59a) Ar trebui să se înființeze un grup 
european consultativ privind dispozitivele 
medicale (MDAG) care să fie compus din 
reprezentanți ai asociațiilor de pacienți, 
clinicieni, asistente medicale, îngrijitori și 
manageri de unități medicale, producători 
pertinenți de dispozitive medicale și alte 
forumuri relevante, care să fie condus de 
un reprezentant al Comisiei și care să 
aibă sarcina de a oferi MDCG consiliere 
cu privire la aspectele tehnice, științifice, 
sociale și economice ale introducerii pe 
piața și ale disponibilității tehnologiei 
medicale și a serviciilor conexe în 
Uniune, sarcină care îi este conferită prin 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Considerentul 61
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Comisia ar trebui să ofere autorității 
naționale coordonatoare asistență 
științifică, tehnică și logistică 
corespunzătoare și să se asigure că sistemul 
de reglementare pentru dispozitivele 
medicale este pus în aplicare în mod 
efectiv la nivelul Uniunii, pe baza unor 
dovezi științifice solide.

(61) Comisia ar trebui să ofere autorității 
naționale coordonatoare asistență 
științifică, tehnică și logistică 
corespunzătoare și să se asigure că sistemul 
de reglementare pentru dispozitivele 
medicale este pus în aplicare în mod 
efectiv și uniform la nivelul Uniunii, pe 
baza unor dovezi științifice solide.

Or. en

Amendamentul 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în special în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și 
anume, demnitatea umană, integritatea 
persoanei, protecția datelor cu caracter 
personal, libertatea artelor și a științei, 
libertatea de a desfășura activități 
economice și dreptul la proprietate. 
Prezentul regulament ar trebui aplicat de 
către statele membre în conformitate cu 
drepturile și principiile respective.

(63) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în special în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și 
anume, demnitatea umană, integritatea 
persoanei, principiul consimțământului 
exprimat liber și în cunoștință de cauză, 
protecția datelor cu caracter personal, 
libertatea artelor și a științei, libertatea de a 
desfășura activități economice și dreptul la 
proprietate, precum și în Convenția 
drepturilor omului. Prezentul regulament 
ar trebui aplicat de către statele membre în 
conformitate cu drepturile și principiile 
respective.

Or. en

Amendamentul 215
Sari Essayah
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Propunere de regulament
Considerentul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64) Pentru a menține o bună stare de 
sănătate și un nivel mare de siguranță, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei, în ceea ce 
privește: produsele care intră sub incidența 
prezentului regulament care sunt similare 
cu dispozitive medicale, dar nu care nu au 
neapărat un scop medical; adaptarea 
definiției nanomaterialelor la progresul 
tehnic și la evoluțiile la nivelul Uniunii și 
la nivel internațional; adaptarea la 
progresul tehnic a cerințelor generale 
privind siguranța și performanța, a 
elementelor de abordat în documentația 
tehnică, a conținutului minim al declarației 
de conformitate UE și a certificatelor 
eliberate de organismele notificate, a 
cerințelor minime de îndeplinit de către 
organismele notificate, a regulilor de 
clasificare, a procedurilor de evaluare a 
conformității, precum și a documentației de 
transmis pentru autorizarea investigațiilor 
clinice; înființarea sistemului IUD; 
informațiile de transmis pentru 
înregistrarea dispozitivelor medicale și a 
anumitor operatori economici; nivelul și 
structura taxelor pentru desemnarea și 
monitorizarea organismelor notificate; 
informațiile disponibile public în ceea ce 
privește investigațiile clinice; adoptarea 
măsurilor preventive de protecție a 
sănătății la nivelul UE; precum și sarcinile 
și criteriile pentru laboratoarele de referință 
ale Uniunii Europene și nivelul și structura 
taxelor pentru avizele științifice emise de 
acestea. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare, 
inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci 
când pregătește și întocmește acte delegate, 
ar trebui să asigure o transmitere simultană, 

(64) Pentru a menține o bună stare de 
sănătate și un nivel mare de siguranță, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei, în ceea ce 
privește: produsele care intră sub incidența 
prezentului regulament care sunt similare 
cu dispozitive medicale, dar nu care nu au 
neapărat un scop medical; adaptarea 
definiției nanomaterialelor la progresul 
tehnic și la evoluțiile la nivelul Uniunii și 
la nivel internațional; adaptarea la 
progresul tehnic a cerințelor generale 
privind siguranța și performanța, a 
elementelor de abordat în documentația 
tehnică, a conținutului minim al declarației 
de conformitate UE și a certificatelor 
eliberate de organismele notificate, a 
cerințelor minime de îndeplinit de către 
organismele notificate, a regulilor de 
clasificare, a procedurilor de evaluare a 
conformității, precum și a documentației de 
transmis pentru autorizarea investigațiilor 
clinice; înființarea sistemului IUD; 
informațiile de transmis pentru 
înregistrarea dispozitivelor medicale și a 
anumitor operatori economici; nivelul și 
structura taxelor pentru desemnarea și 
monitorizarea organismelor notificate; 
informațiile disponibile public în ceea ce 
privește investigațiile clinice; adoptarea 
măsurilor preventive de protecție a 
sănătății la nivelul UE; precum și sarcinile 
și criteriile pentru laboratoarele de referință 
ale Uniunii Europene și nivelul și structura 
taxelor pentru avizele științifice emise de 
acestea. Laboratoarele de referință ar 
trebui să se concentreze asupra 
desfășurării de activități ulterioare 
introducerii pe piață, astfel încât, prin 
aceste activități, să sprijine în mod eficient 
și activitățile desfășurate de autorități. În 
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la timp și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

cazul laboratoarelor de referință, ar 
trebui să se pună accent pe independența 
acestora și pe definirea clară a sarcinilor 
lor. Este deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare, 
inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci 
când pregătește și întocmește acte delegate, 
ar trebui să asigure o transmitere simultană, 
la timp și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

Or. fi

Amendamentul 216
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Considerentul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64) Pentru a menține o bună stare de 
sănătate și un nivel mare de siguranță, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei, în ceea ce 
privește: produsele care intră sub incidența 
prezentului regulament care sunt similare 
cu dispozitive medicale, dar nu care nu au 
neapărat un scop medical; adaptarea 
definiției nanomaterialelor la progresul 
tehnic și la evoluțiile la nivelul Uniunii și 
la nivel internațional; adaptarea la 
progresul tehnic a cerințelor generale 
privind siguranța și performanța, a 
elementelor de abordat în documentația 
tehnică, a conținutului minim al declarației 
de conformitate UE și a certificatelor 
eliberate de organismele notificate, a 
cerințelor minime de îndeplinit de către 
organismele notificate, a regulilor de 
clasificare, a procedurilor de evaluare a 
conformității, precum și a documentației de 

(64) Pentru a menține o bună stare de 
sănătate și un nivel mare de siguranță, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei, în ceea ce 
privește: produsele care intră sub incidența 
prezentului regulament care sunt similare 
cu dispozitive medicale, dar nu care nu au 
neapărat un scop medical; adaptarea 
definiției nanomaterialelor la progresul 
tehnic și la evoluțiile la nivelul Uniunii și 
la nivel internațional; adaptarea la 
progresul tehnic a cerințelor generale 
privind siguranța și performanța, a 
elementelor de abordat în documentația 
tehnică, a conținutului minim al declarației 
de conformitate UE și a certificatelor 
eliberate de organismele notificate, a 
cerințelor de îndeplinit de către 
organismele notificate, a regulilor de 
clasificare, a procedurilor de evaluare a 
conformității, precum și a documentației de 
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transmis pentru autorizarea investigațiilor 
clinice; înființarea sistemului IUD;
informațiile de transmis pentru 
înregistrarea dispozitivelor medicale și a 
anumitor operatori economici; nivelul și 
structura taxelor pentru desemnarea și 
monitorizarea organismelor notificate;
informațiile disponibile public în ceea ce 
privește investigațiile clinice; adoptarea 
măsurilor preventive de protecție a 
sănătății la nivelul UE; precum și sarcinile 
și criteriile pentru laboratoarele de referință 
ale Uniunii Europene și nivelul și structura 
taxelor pentru avizele științifice emise de 
acestea. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare, 
inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci 
când pregătește și întocmește acte delegate, 
ar trebui să asigure o transmitere simultană, 
la timp și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

transmis pentru autorizarea investigațiilor 
clinice; înființarea sistemului IUD;
informațiile de transmis pentru 
înregistrarea dispozitivelor medicale și a 
anumitor operatori economici; nivelul și 
structura taxelor pentru desemnarea și 
monitorizarea organismelor notificate;
informațiile disponibile public în ceea ce 
privește investigațiile clinice; adoptarea 
măsurilor preventive de protecție a 
sănătății la nivelul UE; precum și sarcinile 
și criteriile pentru laboratoarele de referință 
ale Uniunii Europene și nivelul și structura 
taxelor pentru avizele științifice emise de 
acestea. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare, 
inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci 
când pregătește și întocmește acte delegate, 
ar trebui să asigure o transmitere simultană, 
la timp și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

Or. de

Justificare

Pentru a întocmi cerințe unitare pentru organismele notificate în toate statele membre și 
pentru a asigura condiții egale și echitabile, în locul termenului „cerințe minime” ar trebui 
să se folosească „cerințe” în raport cu organismele notificate. În plus, această terminologie 
corespunde celei utilizate în Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind organismele notificate.

Amendamentul 217
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Considerentul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64) Pentru a menține o bună stare de 
sănătate și un nivel mare de siguranță, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

(64) Pentru a menține o bună stare de 
sănătate și un nivel mare de siguranță, 
competența de a adopta acte în
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
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privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei, în ceea ce 
privește: produsele care intră sub incidența 
prezentului regulament care sunt similare 
cu dispozitive medicale, dar nu care nu au 
neapărat un scop medical; adaptarea 
definiției nanomaterialelor la progresul 
tehnic și la evoluțiile la nivelul Uniunii și 
la nivel internațional; adaptarea la 
progresul tehnic a cerințelor generale 
privind siguranța și performanța, a 
elementelor de abordat în documentația 
tehnică, a conținutului minim al 
declarației de conformitate UE și a 
certificatelor eliberate de organismele 
notificate, a cerințelor minime de 
îndeplinit de către organismele notificate, 
a regulilor de clasificare, a procedurilor de 
evaluare a conformității, precum și a 
documentației de transmis pentru 
autorizarea investigațiilor clinice; 
înființarea sistemului IUD; informațiile de 
transmis pentru înregistrarea dispozitivelor 
medicale și a anumitor operatori 
economici; nivelul și structura taxelor 
pentru desemnarea și monitorizarea 
organismelor notificate; informațiile 
disponibile public în ceea ce privește 
investigațiile clinice; adoptarea măsurilor 
preventive de protecție a sănătății la nivelul 
UE; precum și sarcinile și criteriile pentru 
laboratoarele de referință ale Uniunii 
Europene și nivelul și structura taxelor 
pentru avizele științifice emise de acestea. 
Este deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare, 
inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci 
când pregătește și întocmește acte delegate, 
ar trebui să asigure o transmitere simultană, 
la timp și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei, în ceea ce 
privește: produsele care intră sub incidența 
prezentului regulament care sunt similare 
cu dispozitive medicale, dar nu care nu au 
neapărat un scop medical; adaptarea 
definiției nanomaterialelor la progresul 
tehnic și la evoluțiile la nivelul Uniunii și 
la nivel internațional; adaptarea regulilor 
de clasificare, precum și a documentației 
de transmis pentru autorizarea 
investigațiilor clinice; înființarea sistemului 
IUD; informațiile de transmis pentru 
înregistrarea dispozitivelor medicale și a 
anumitor operatori economici; nivelul și 
structura taxelor pentru desemnarea și 
monitorizarea organismelor notificate; 
informațiile disponibile public în ceea ce 
privește investigațiile clinice; adoptarea 
măsurilor preventive de protecție a 
sănătății la nivelul UE; precum și sarcinile 
și criteriile pentru laboratoarele de referință 
ale Uniunii Europene și nivelul și structura 
taxelor pentru avizele științifice emise de 
acestea. Elementele esențiale din 
prezentul regulament, cum ar fi cerințele 
generale privind siguranța și 
performanța, elementele incluse în 
documentația tehnică și conținutul minim 
al declarației de conformitate a UE pot fi 
modificate numai prin procedura 
legislativă ordinară. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări corespunzătoare, inclusiv la 
nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și întocmește acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, la 
timp și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și către 
Consiliu.

Or. cs
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Amendamentul 218
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64) Pentru a menține o bună stare de 
sănătate și un nivel mare de siguranță, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei, în ceea ce 
privește: produsele care intră sub incidența 
prezentului regulament care sunt similare 
cu dispozitive medicale, dar nu care nu au 
neapărat un scop medical; adaptarea 
definiției nanomaterialelor la progresul 
tehnic și la evoluțiile la nivelul Uniunii și 
la nivel internațional; adaptarea la 
progresul tehnic a cerințelor generale 
privind siguranța și performanța, a 
elementelor de abordat în documentația 
tehnică, a conținutului minim al declarației 
de conformitate UE și a certificatelor 
eliberate de organismele notificate, a 
cerințelor minime de îndeplinit de către 
organismele notificate, a regulilor de 
clasificare, a procedurilor de evaluare a 
conformității, precum și a documentației de 
transmis pentru autorizarea investigațiilor 
clinice; înființarea sistemului IUD; 
informațiile de transmis pentru 
înregistrarea dispozitivelor medicale și a 
anumitor operatori economici; nivelul și 
structura taxelor pentru desemnarea și 
monitorizarea organismelor notificate; 
informațiile disponibile public în ceea ce 
privește investigațiile clinice; adoptarea 
măsurilor preventive de protecție a 
sănătății la nivelul UE; precum și sarcinile 
și criteriile pentru laboratoarele de referință 
ale Uniunii Europene și nivelul și structura 
taxelor pentru avizele științifice emise de 
acestea. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare, 

(64) Pentru a menține o bună stare de 
sănătate și un nivel mare de siguranță, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei, în ceea ce 
privește: produsele care intră sub incidența 
prezentului regulament care sunt similare 
cu dispozitive medicale, dar nu care nu au 
neapărat un scop medical; adaptarea 
definiției nanomaterialelor la progresul 
tehnic și la evoluțiile la nivelul Uniunii și 
la nivel internațional; adaptarea la 
progresul tehnic a cerințelor generale 
privind siguranța și performanța, a 
elementelor de abordat în documentația 
tehnică, a conținutului minim al declarației 
de conformitate UE și a certificatelor 
eliberate de organismele notificate, a 
cerințelor minime de îndeplinit de către 
organismele notificate, a regulilor de 
clasificare, a procedurilor de evaluare a 
conformității, precum și a documentației de 
transmis pentru autorizarea investigațiilor 
clinice; înființarea sistemului IUD; 
informațiile de transmis pentru 
înregistrarea dispozitivelor medicale și a 
anumitor operatori economici; nivelul și 
structura taxelor pentru desemnarea și 
monitorizarea organismelor notificate; 
informațiile disponibile public în ceea ce 
privește investigațiile clinice; adoptarea 
măsurilor preventive de protecție a 
sănătății la nivelul UE; precum și sarcinile 
și criteriile pentru laboratoarele de referință 
ale Uniunii Europene și nivelul și structura 
taxelor pentru avizele științifice emise de 
acestea. Cu toate acestea, elementele 
importante din prezentul regulament, 
precum cerințele generale privind 
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inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci 
când pregătește și întocmește acte delegate, 
ar trebui să asigure o transmitere simultană, 
la timp și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

siguranța și performanța, elementele de 
abordat în documentația tehnică, 
conținutul minim al declarației de 
conformitate a Uniunii, modificarea sau 
completarea procedurilor de evaluare a 
conformității, ar trebui să fie modificate 
numai prin procedura legislativă 
ordinară. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare, 
inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci 
când pregătește și întocmește acte delegate, 
ar trebui să asigure o transmitere simultană, 
la timp și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

Or. en

Justificare

Părțile menționate reprezintă un element esențial al legislației și, prin urmare, în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, nu pot fi modificate printr-un act delegat.

Amendamentul 219
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Considerentul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64) Pentru a menține o bună stare de 
sănătate și un nivel mare de siguranță, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei, în ceea ce 
privește: produsele care intră sub incidența 
prezentului regulament care sunt similare 
cu dispozitive medicale, dar nu care nu au 
neapărat un scop medical; adaptarea 
definiției nanomaterialelor la progresul 
tehnic și la evoluțiile la nivelul Uniunii și 
la nivel internațional; adaptarea la 
progresul tehnic a cerințelor generale 

(64) Pentru a menține o bună stare de 
sănătate și un nivel mare de siguranță, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei, în ceea ce 
privește: produsele care intră sub incidența 
prezentului regulament care sunt similare 
cu dispozitive medicale, dar nu care nu au 
neapărat un scop medical; adaptarea 
definiției nanomaterialelor la progresul 
tehnic și la evoluțiile la nivelul Uniunii și 
la nivel internațional; adaptarea la 
progresul tehnic a cerințelor generale 
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privind siguranța și performanța, a 
elementelor de abordat în documentația 
tehnică, a conținutului minim al declarației 
de conformitate UE și a certificatelor 
eliberate de organismele notificate, a 
cerințelor minime de îndeplinit de către 
organismele notificate, a regulilor de 
clasificare, a procedurilor de evaluare a 
conformității, precum și a documentației de 
transmis pentru autorizarea investigațiilor 
clinice; înființarea sistemului IUD;
informațiile de transmis pentru 
înregistrarea dispozitivelor medicale și a 
anumitor operatori economici; nivelul și 
structura taxelor pentru desemnarea și 
monitorizarea organismelor notificate;
informațiile disponibile public în ceea ce 
privește investigațiile clinice; adoptarea 
măsurilor preventive de protecție a 
sănătății la nivelul UE; precum și sarcinile 
și criteriile pentru laboratoarele de referință 
ale Uniunii Europene și nivelul și structura 
taxelor pentru avizele științifice emise de 
acestea. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare, 
inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci 
când pregătește și întocmește acte delegate, 
ar trebui să asigure o transmitere simultană, 
la timp și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

privind siguranța și performanța, a 
elementelor de abordat în documentația 
tehnică, a conținutului minim al declarației 
de conformitate UE și a certificatelor 
eliberate de organismele notificate, a 
cerințelor minime de îndeplinit de către 
organismele notificate, a regulilor de 
clasificare, a procedurilor de evaluare a 
conformității, precum și a documentației de 
transmis pentru autorizarea investigațiilor 
clinice; înființarea sistemului IUD;
informațiile de transmis pentru 
înregistrarea dispozitivelor medicale și a 
anumitor operatori economici; nivelul și 
structura taxelor pentru desemnarea și 
monitorizarea organismelor notificate;
informațiile disponibile public în ceea ce 
privește investigațiile clinice; adoptarea 
măsurilor preventive de protecție a 
sănătății la nivelul UE; precum și sarcinile 
și criteriile pentru laboratoarele de referință 
ale Uniunii Europene și nivelul și structura 
taxelor pentru avizele științifice emise de 
acestea. Totuși, elementele de bază ale 
prezentului regulament, precum cerințele 
generale de siguranță și performanță, 
referitoare la documentația tehnică, la 
cerințele de certificare în cadrul 
marcajului CE, precum și la modificarea 
sau completarea acestora, pot fi 
modificate numai în cadrul unei 
proceduri legislative ordinare. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare, 
inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci 
când pregătește și întocmește acte delegate, 
ar trebui să asigure o transmitere simultană, 
la timp și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

Or. de

Justificare

În acest caz este vorba despre domenii esențiale ale prezentului regulament. Prin urmare, 
aceste domenii nu trebuie modificate printr-un act delegat.
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Amendamentul 220
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68) Pentru a permite operatorilor 
economici, organismelor notificate, statelor 
membre și Comisiei să se adapteze la 
modificările introduse prin prezentul 
regulament, este adecvat să se prevadă o 
perioadă de tranziție suficientă pentru 
această adaptare și pentru măsurile 
organizatorice care trebuie adoptate în 
vederea aplicării acesteia. Este deosebit de 
important ca, până la data aplicării, să fie 
desemnate suficiente organisme notificate 
în conformitate cu noile cerințe, pentru a se 
evita orice penurie de dispozitive medicale 
pe piață.

(68) Pentru a permite operatorilor 
economici, organismelor notificate, statelor 
membre și Comisiei să se adapteze la 
modificările introduse prin prezentul 
regulament, este adecvat să se prevadă o 
perioadă de tranziție suficientă pentru 
această adaptare și pentru măsurile 
organizatorice care trebuie adoptate în 
vederea aplicării acesteia. Este deosebit de 
important ca, până la data aplicării, să fie 
desemnate suficiente organisme notificate 
în conformitate cu noile cerințe, pentru a se 
evita orice penurie de dispozitive medicale 
pe piață. Organismele notificate sunt 
operatori economici și pot fi considerate 
ca având nevoie de concentrare. Este 
important ca organismele notificate să fie 
în măsură să coopereze și ca lansarea în 
afaceri a IMM-urilor să nu fie îngreunată 
de concentrarea acestor organisme.

Or. fi

Amendamentul 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Considerentul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68) Pentru a permite operatorilor 
economici, organismelor notificate, 
statelor membre și Comisiei să se adapteze 
la modificările introduse prin prezentul 
regulament, este adecvat să se prevadă o 

(68) Pentru a permite operatorilor 
economici, în special IMM-urilor, să se 
adapteze la modificările introduse prin 
prezentul regulament și să asigure 
aplicarea corespunzătoare a acestuia, este 
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perioadă de tranziție suficientă pentru 
această adaptare și pentru măsurile 
organizatorice care trebuie adoptate în 
vederea aplicării acesteia. Este deosebit de 
important ca, până la data aplicării, să fie 
desemnate suficiente organisme notificate 
în conformitate cu noile cerințe, pentru a se 
evita orice penurie de dispozitive medicale 
pe piață.

adecvat să se prevadă o perioadă de 
tranziție suficientă pentru măsurile 
organizatorice care trebuie adoptate. Cu 
toate acestea, părțile din regulament care 
au un efect direct asupra statelor membre 
și Comisiei ar trebui puse în aplicare cât 
mai curând posibil. Este deosebit de 
important ca, până la data aplicării, să fie 
desemnate suficiente organisme notificate 
în conformitate cu noile cerințe, pentru a se 
evita orice penurie de dispozitive medicale 
pe piață. De asemenea, la data aplicării, 
organismele notificate existente, care 
gestionează dispozitivele din clasa III, fac 
obiectul unei cereri de notificare în 
conformitate cu articolul 31.

Or. en

Amendamentul 222
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme care 
trebuie respectate de către dispozitivele 
medicale și accesoriile acestora care sunt 
introduse pe piață sau puse în funcțiune în 
Uniune, pentru uz uman.

Prezentul regulament stabilește norme care 
trebuie respectate de către dispozitivele 
medicale, accesoriile acestora și 
dispozitivele medicale utilizate în scopuri 
estetice care sunt introduse pe piață sau 
puse în funcțiune în Uniune, pentru uz 
uman.

Or. fr

Justificare
Dispozitivele utilizate în scopuri estetice trebuie incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.

Amendamentul 223
Gilles Pargneaux
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului regulament, 
dispozitivele medicale și accesoriile 
acestora sunt denumite în continuare 
„dispozitive”.

În sensul prezentului regulament, 
dispozitivele medicale, accesoriile acestora 
și dispozitivele utilizate în scopuri estetice
sunt denumite în continuare „dispozitive”.

Or. fr

Justificare
Dispozitivele utilizate în scopuri estetice trebuie incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.

Amendamentul 224
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) produsele care conțin sau constau din
materii biologice sau din organisme viabile 
care nu sunt menționate la literele (c) și (e),
inclusiv microorganisme, bacterii, 
ciuperci sau virusuri vii;

(f) produsele care conțin sau constau în
materii biologice sau în organisme viabile 
care nu sunt menționate la literele (c) și (e) 
și care își ating scopul pentru care au fost 
create prin mijloace farmaceutice, 
imunologice sau metabolice;

Or. en

Justificare

În prezent, dispozitivele medicale compuse din substanțe biologice viabile sunt reglementate 
prin Directiva 93/42/CEE. O excludere generală a substanțelor biologice care nu își ating 
scopul pentru care au fost create prin mijloace farmaceutice, imunologice sau metabolice ar 
conduce la dispariția unor dispozitive medicale sigure și eficiente, existente pe piață în 
prezent, care nu vor fi aprobate ca medicamente deoarece nu au un mod de acțiune 
farmacologic, imunologic sau metabolic.

Amendamentul 225
Thomas Ulmer
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) produsele care conțin sau constau din
materii biologice sau din organisme 
viabile, care nu sunt menționate la 
literele (c) și (e), inclusiv microorganisme, 
bacterii, ciuperci sau virusuri vii;

(f) produsele care conțin sau constau în
materii biologice sau în organisme viabile,
care nu sunt menționate la literele (c) și (e) 
și al căror principal efect se obține pe cale 
farmacologică, imunologică sau 
metabolică;

Or. de

Amendamentul 226
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) produsele care conțin sau constau din
materii biologice sau din organisme viabile 
care nu sunt menționate la literele (c) și (e), 
inclusiv microorganisme, bacterii, ciuperci 
sau virusuri vii;

(f) toate produsele care conțin sau constau 
în materii biologice sau în organisme 
viabile care nu sunt menționate la 
literele (c) și (e), inclusiv microorganisme, 
bacterii, ciuperci sau virusuri vii;

Or. en

Justificare

În prezent, dispozitivele medicale compuse din substanțe biologice viabile sunt reglementate 
prin Directiva 93/42/CEE. O excludere generală a substanțelor biologice care nu își ating 
scopul pentru care au fost create prin mijloace farmaceutice, imunologice sau metabolice ar 
conduce la dispariția unor dispozitive medicale sigure și eficiente, existente pe piață în 
prezent, care nu vor fi aprobate ca medicamente deoarece nu au un mod de acțiune 
farmacologic, imunologic sau metabolic.

Amendamentul 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) dispozitivele compuse din substanțe 
sau combinații de substanțe destinate a fi 
ingerate și care sunt absorbite de corpul 
uman sau dispersate în corpul uman și 
care, pe baza unor dovezi științifice solide, 
nu au efecte adverse asupra sănătății și 
siguranței pacienților.

Or. en

Amendamentul 228
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un dispozitiv, atunci când 
este introdus pe piață sau este utilizat în 
conformitate cu instrucțiunile 
producătorului, încorporează, ca parte 
integrantă, o substanță care, dacă ar fi 
utilizată separat, ar fi considerată un 
medicament astfel cum este definit la 
articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 2001/83/CE, inclusiv un 
medicament derivat din sânge sau din 
plasmă umană, astfel cum este definit în
articolul 1 alineatul (10) din directiva 
menționată, cu acțiune auxiliară celei a 
dispozitivului, respectivul dispozitiv este 
evaluat și autorizat în conformitate cu 
prezentul regulament.

În cazul în care un dispozitiv, atunci când 
este introdus pe piață sau este utilizat în 
conformitate cu instrucțiunile 
producătorului, încorporează, ca parte 
integrantă, o substanță care, dacă ar fi 
utilizată separat, ar fi considerată un 
medicament, astfel cum este definit la 
articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 2001/83/CE, inclusiv un 
medicament derivat din sânge sau din 
plasmă umană, astfel cum este definit la
articolul 1 alineatul (10) din directiva 
menționată, cu acțiune auxiliară celei a 
dispozitivului, respectivul dispozitiv este 
evaluat și autorizat în conformitate cu 
prezentul regulament, în urma consultării 
cu agenția națională pentru medicamente 
sau cu Agenția Europeană pentru 
Medicamente.

Or. en
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Amendamentul 229
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezentul regulament nu împiedică 
aplicarea în continuare a măsurilor 
prevăzute de Directiva 2002/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 ianuarie 2003 și de cele cinci 
directive-fiică de stabilire a standardelor 
de calitate și de securitate pentru 
recoltarea, controlul, prelucrarea, 
stocarea și distribuirea sângelui uman și a 
componentelor sanguine.
Articolul 10 (Personalul), articolul 14 
(Trasabilitatea), articolul 15 (Notificarea 
incidentelor și reacțiilor adverse grave), 
articolul 19 (Examinarea donatorilor) și 
articolul 29 (Cerințele tehnice și 
adaptarea lor la progresele științifice și 
tehnice) din Directiva 2002/98/CE 
garantează siguranța donatorilor și a 
pacienților și, ca atare, se mențin 
standardele existente.

Or. en

Amendamentul 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Reglementarea dispozitivelor 
medicale la nivelul Uniunii nu 
interferează cu libertatea statelor membre 
de a decide dacă să limiteze utilizarea 
unui anumit tip de dispozitiv medical în 
ceea ce privește aspectele care nu fac 
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obiectul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 231
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Prezentul regulament nu împiedică 
statele membre să decidă dacă să limiteze 
utilizarea unui anumit tip de dispozitiv 
medical în ceea ce privește aspectele care 
nu sunt armonizate prin prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentului 13 la Regulamentul DIV și unei dispoziții din 
legislația în domeniul farmaceutic.

Amendamentul 232
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „dispozitiv medical” înseamnă orice 
instrument, aparat, mașină, program 
informatic, implant, reactiv, material sau 
alt articol, conceput de către producător să 
fie utilizat, în mod individual sau în 
combinație, la ființele umane, pentru unul 
sau mai multe scopuri medicale specifice:

1. „dispozitiv medical” înseamnă orice 
instrument, aparat, mașină, program 
informatic, implant, reactiv, material sau 
alt articol, conceput de către producător să 
fie utilizat, în mod individual sau în 
combinație, la ființele umane, pentru unul 
sau mai multe scopuri medicale specifice 
directe sau indirecte:

Or. en



PE510.741v01-00 62/97 AM\935943RO.doc

RO

Amendamentul 233
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentului 14 la Regulamentul DIV.

Amendamentul 234
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

și care nu realizează acțiunea principală 
pentru care a fost conceput prin mijloace 
farmacologice, imunologice sau 
metabolice, în sau pe corpul uman, dar 
care poate fi asistat în îndeplinirea 
funcției sale prin intermediul unor astfel 
de mijloace.

și care nu își atinge scopul prin mijloace 
farmacologice, imunologice sau 
metabolice, în sau pe corpul uman.

Or. en

Amendamentul 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 5 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozitivele medicale produse de diverși 
producători și destinate utilizării 
împreună cu un sistem de cuplare sau de 
conectare pentru alimentarea cu fluide 
fac obiectul unei proceduri de omologare 
de tip/de standardizare, cu scopul de a se 
asigura că pacienții cu afecțiuni cronice 
primesc un tratament corespunzător; în 
caz contrar, ar fi imposibil să se asigure 
că dispozitivele sunt utilizate în 
conformitate cu scopul lor preconizat.

Or. it

Amendamentul 236
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsele implantabile sau alte produse 
invazive, concepute să fie utilizate la ființe 
umane și menționate în anexa XV, sunt 
considerate dispozitive medicale indiferent 
dacă sunt sau nu concepute de către 
producător pentru a îndeplini un scop 
medical.

eliminat

Or. en

Justificare

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct. This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV. Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
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to the regulation on medical devices where applicable.

Amendamentul 237
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsele implantabile sau alte produse 
invazive, concepute să fie utilizate la ființe 
umane și menționate în anexa XV, sunt 
considerate dispozitive medicale indiferent 
dacă sunt sau nu concepute de către 
producător pentru a îndeplini un scop 
medical.

Produsele implantabile sau alte produse 
invazive, precum și produsele care 
utilizează agenți fizici externi, concepute 
să fie utilizate la ființe umane și menționate 
în anexa XV, sunt considerate dispozitive 
medicale.

Or. fr

Amendamentul 238
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „accesoriu al unui dispozitiv medical” 
înseamnă un articol care, deși nu este un 
dispozitiv medical, este conceput de către 
producătorul său să fie utilizat împreună cu 
unul sau mai multe dispozitive medicale, să 
faciliteze sau să asiste în mod specific 
dispozitivul (dispozitivele) pentru a fi 
utilizat(e) în conformitate cu scopul său 
preconizat;

2. „accesoriu al unui dispozitiv medical” 
înseamnă un articol care, deși nu este un 
dispozitiv medical, este conceput de către 
producătorul său să fie utilizat împreună cu 
unul sau mai multe dispozitive medicale, să 
faciliteze în mod specific dispozitivul 
(dispozitivele) pentru a fi utilizat(e) în 
conformitate cu scopul (scopurile) său (lor)
preconizat(e) sau să asiste în mod specific 
funcționalitatea medicală a dispozitivului 
(dispozitivelor) medical(e) în vederea 
atingerii scopului (scopurilor) său (lor) 
preconizat(e);

Or. en
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Amendamentul 239
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „accesoriu al unui dispozitiv medical” 
înseamnă un articol care, deși nu este un 
dispozitiv medical, este conceput de către 
producătorul său să fie utilizat împreună cu 
unul sau mai multe dispozitive medicale, să 
faciliteze sau să asiste în mod specific 
dispozitivul (dispozitivele) pentru a fi 
utilizat(e) în conformitate cu scopul său 
preconizat;

2. „accesoriu al unui dispozitiv medical” 
înseamnă un articol care este conceput de 
către producătorul său să fie utilizat 
împreună cu unul sau mai multe 
dispozitive medicale, să faciliteze sau să 
asiste în mod specific dispozitivul 
(dispozitivele) pentru a fi utilizat(e) în 
conformitate cu scopul (scopurile) său (lor) 
preconizat(e);

Or. fr

Justificare
Următoarea formulare „deși nu este un dispozitiv medical” creează incertitudine în măsura 
în care se asigură conformitatea accesoriilor dispozitivelor medicale cu reglementările 
privind dispozitivele medicale prevăzute în prezentul regulament și în măsura în care, la 
articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf, accesoriile sunt denumite „dispozitive” la fel ca 
dispozitivele medicale. Prin eliminarea formulării „deși nu este un dispozitiv medical” din 
definiția accesoriilor, ar trebui să se asigure claritatea.

Amendamentul 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „accesoriu al unui dispozitiv medical” 
înseamnă un articol care, deși nu este un 
dispozitiv medical, este conceput de către 
producătorul său să fie utilizat împreună cu 
unul sau mai multe dispozitive medicale, să 
faciliteze sau să asiste în mod specific 
dispozitivul (dispozitivele) pentru a fi 
utilizat(e) în conformitate cu scopul său 

2. „accesoriu al unui dispozitiv medical” 
înseamnă un articol care, deși nu este un 
dispozitiv medical, este conceput de către 
producătorul său să fie utilizat împreună cu 
unul sau mai multe dispozitive medicale, să 
faciliteze sau să asiste în mod specific 
dispozitivul (dispozitivele) pentru a fi 
utilizat(e) în conformitate cu scopul 
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preconizat; (scopurile) său (lor) preconizat(e) sau să 
asiste în mod specific funcționalitatea 
medicală a dispozitivului (dispozitivelor) 
în vederea atingerii scopului (scopurilor) 
său (lor) preconizat(e);

Or. en

Amendamentul 241
Gilles Pargneaux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „dispozitiv utilizat în scopuri estetice” 
înseamnă orice instrument, aparat, 
echipament, program informatic, implant, 
material, substanță sau alt articol, 
conceput de către producător să fie 
utilizat, în mod individual sau în 
combinație, la ființele umane pentru 
modificarea aspectului fizic, fără a avea 
un scop terapeutic sau de reconstrucție, 
prin implantarea în corpul uman, prin 
aderarea la suprafața ochiului sau prin 
inducerea unei reacții tisulare sau 
celulare la suprafața unor părți ale 
corpului uman sau la alt nivel. 
Produsele pentru tatuaj și piercingurile 
nu sunt considerate drept dispozitive 
utilizate în scopuri estetice. 

Or. fr

Justificare
Dispozitivele utilizate în scopuri estetice trebuie incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.

Amendamentul 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Accesoriile dispozitivelor medicale 
produse de diverși producători fac 
obiectul unei proceduri de omologare de 
tip/de standardizare pentru a se asigura 
că acestea funcționează, în permanență, 
conform specificațiilor și că sunt utilizate
în conformitate cu scopul lor preconizat 
în tratarea pacienților.

Or. it

Amendamentul 243
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „dispozitiv fabricat la comandă” 
înseamnă orice dispozitiv fabricat în mod 
specific în conformitate cu o prescripție 
scrisă a unui medic, stomatolog sau a 
oricărei alte persoane autorizate de 
legislația națională în temeiul calificărilor 
profesionale ale persoanei respective, care 
indică, pe răspunderea ei, caracteristicile 
specifice de proiectare a dispozitivului, 
care este destinat să fie utilizat numai de 
un anumit pacient.

3. „dispozitiv fabricat la comandă” 
înseamnă orice dispozitiv fabricat de către 
o persoană competentă în mod specific și 
în mod exclusiv pentru cerințele și nevoile 
individuale ale unui pacient. În special,
fabricarea unui dispozitiv la comandă se 
poate realiza în conformitate cu o 
prescripție scrisă a unui medic, stomatolog 
sau a oricărei alte persoane autorizate de 
legislația națională în temeiul calificărilor 
profesionale ale persoanei respective, care 
indică, pe răspunderea ei, caracteristicile 
specifice de proiectare a dispozitivului 
individual. Cu toate acestea, dispozitivele 
fabricate în serie care trebuie adaptate 
pentru a întruni cerințele specifice ale 
unui medic, stomatolog sau orice alt 
utilizator profesionist și dispozitivele care 
sunt fabricate în serie prin intermediul 
unor procese de fabricație industrială în 
conformitate cu prescripțiile scrise ale 
medicilor, stomatologilor sau ale oricărei 
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alte persoane autorizate nu sunt 
considerate dispozitive fabricate la 
comandă.

Or. de

Justificare

Definirea „dispozitivului fabricat la comandă” ca dispozitiv pentru care este obligatorie 
prescripția medicală este prea limitată. De exemplu, acusticienii specialiști în aparate 
auditive confecționează în mod regulat olive. Totuși, pentru o olivă nu există obligativitatea 
prescripției medicale, astfel că definiția trebuie extinsă în mod corespunzător.

Amendamentul 244
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „dispozitiv activ” înseamnă orice 
dispozitiv a cărui funcționare depinde de o 
sursă de energie electrică sau de orice altă 
sursă de energie care nu este cea generată 
direct de gravitație și care acționează prin 
schimbarea densității energiei sau prin 
conversia acesteia. Dispozitivele menite să 
transmită energie, substanțe sau alte 
elemente între un dispozitiv activ și 
pacient, fără vreo modificare semnificativă, 
nu sunt considerate dispozitive active.

4. „dispozitiv activ” înseamnă orice 
dispozitiv a cărui funcționare depinde de o 
sursă de energie electrică sau de orice altă 
sursă de energie care nu este cea generată 
direct de corpul uman sau de gravitație și 
care acționează prin schimbarea densității 
energiei sau prin conversia acesteia. 
Dispozitivele menite să transmită energie, 
substanțe sau alte elemente între un 
dispozitiv activ și pacient, fără vreo 
modificare semnificativă, nu sunt 
considerate dispozitive active.

Or. en

Amendamentul 245
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „dispozitiv activ” înseamnă orice 
dispozitiv a cărui funcționare depinde de o 
sursă de energie electrică sau de orice altă 
sursă de energie care nu este cea generată 
direct de gravitație și care acționează prin 
schimbarea densității energiei sau prin 
conversia acesteia. Dispozitivele menite să 
transmită energie, substanțe sau alte 
elemente între un dispozitiv activ și 
pacient, fără vreo modificare semnificativă, 
nu sunt considerate dispozitive active.

4. „dispozitiv activ” înseamnă orice 
dispozitiv a cărui funcționare depinde de o 
sursă de energie electrică sau de orice altă 
sursă de energie care nu este cea generată 
direct de corpul uman sau de gravitație și 
care acționează prin schimbarea densității 
energiei sau prin conversia acesteia. 
Dispozitivele menite să transmită energie, 
substanțe sau alte elemente între un 
dispozitiv activ și pacient, fără vreo 
modificare semnificativă, nu sunt 
considerate dispozitive active.

Or. de

Amendamentul 246
Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Software-ul autonom este considerat un 
dispozitiv activ;

eliminat

Or. de

Amendamentul 247
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – liniuța 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice dispozitiv conceput să fie introdus 
parțial în corpul uman printr-o intervenție 
clinică și să rămână în corp după procedură 
timp de cel puțin 30 de zile este considerat, 

Orice dispozitiv conceput să fie introdus 
parțial în corpul uman printr-o intervenție 
clinică și să rămână în corp după procedură 
timp de cel puțin 30 de zile este considerat, 
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de asemenea, un dispozitiv implantabil; de asemenea, un dispozitiv implantabil, cu 
excepția dispozitivelor destinate să fie 
plasate în dinți care fac parte din 
clasa IIa și care, prin urmare, nu fac 
obiectul articolului 16 din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Dispozitivul implantabil destinat să fie plasat în dinți (plombe dentare) face parte din 
clasa IIa, în conformitate cu regula 8 din prezentul regulament. Nu există motive științifice 
sau medicale care să impună ca plombele dentare să se supună cerințelor aplicabile 
dispozitivelor implantabile în conformitate cu prezentul regulament, cum ar fi cerința de la 
articolul 16 potrivit căreia dispozitivul implantat trebuie însoțit de un card al implantului.

Amendamentul 248
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – liniuța 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice dispozitiv conceput să fie introdus 
parțial în corpul uman printr-o intervenție 
clinică și să rămână în corp după procedură 
timp de cel puțin 30 de zile este considerat, 
de asemenea, un dispozitiv implantabil;

Orice dispozitiv conceput să fie introdus 
parțial în corpul uman printr-o intervenție 
clinică și să rămână în corp după procedură 
timp de cel puțin 30 de zile este considerat, 
de asemenea, un dispozitiv implantabil;

„dispozitiv implantabil” înseamnă orice 
dispozitiv, inclusiv cele care sunt parțial 
sau integral absorbite, care este conceput 

Or. en

Justificare

Plombele dentare plasate în dinți nu ar trebui considerate drept dispozitive implantabile. 
Totuși, implanturile dentare care sunt plasate în maxilar (implanturi endoosoase) vor fi 
considerate drept dispozitive implantabile.

Amendamentul 249
Nora Berra
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „dispozitiv de unică folosință” înseamnă 
un dispozitiv care este conceput pentru a fi 
utilizat la un singur pacient în timpul unei 
singure proceduri.

8. „dispozitiv de unică folosință” înseamnă 
un dispozitiv care este conceput pentru a fi 
utilizat la un singur pacient în timpul unei 
singure proceduri și care a fost testat, 
demonstrându-se că nu poate fi refolosit.

Or. en

Justificare

Producătorii trebuie să furnizeze informații detaliate care să demonstreze imposibilitatea de 
a refolosi un dispozitiv medical sau care să motiveze că refolosirea sa ar periclita siguranța 
utilizatorilor. Dacă imposibilitatea refolosirii este demonstrată în mod obiectiv, dispozitivul 
medical nu va fi reprelucrat. Această dispoziție specifică ar evita etichetarea excesivă a 
dispozitivelor medicale drept „dispozitive de unică folosință” și ar permite o mai bună 
supraveghere a reprelucrării.

Amendamentul 250
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „dispozitiv conceput să fie de unică 
folosință” înseamnă un dispozitiv care 
este conceput pentru a fi utilizat la un 
singur pacient în timpul unei singure 
proceduri, în cazul căruia imposibilitatea 
refolosirii nu a fost demonstrată;

Or. en

Justificare

Prin extinderea definiției „dispozitivului de unică folosință”, dacă imposibilitatea refolosirii 
dispozitivului de unică folosință nu a fost demonstrată, posibilitatea reprelucrării este lăsată 
la latitudinea reprelucrătorului, în cazul în care o reprelucrare se dovedește sigură și în 
conformitate cu prevederile articolului 15. Informațiile de pe etichetă și din instrucțiunile de 
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utilizare (astfel cum sunt specificate în anexa I secțiunile 19.2 și 19.3) ar trebui să fie 
modificate în consecință, pentru a reflecta distincția introdusă între „un dispozitiv de unică 
folosință” și „un dispozitiv conceput să fie de unică folosință”.

Amendamentul 251
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8b. „dispozitiv de folosință multiplă” 
înseamnă un dispozitiv care este 
reutilizabil și trebuie să fie însoțit de 
informații referitoare la prelucrarea 
adecvată care să-i permită refolosirea, 
inclusiv curățirea, dezinfectarea, 
ambalarea și, dacă este cazul, metoda de 
sterilizare a dispozitivului de resterilizat și 
orice restricții privind numărul de 
refolosiri;

Or. en

Justificare

Pentru mai multă claritate și spre deosebire de dispozitivele „concepute să fie de unică 
folosință”, dispozitivele în cazul cărora s-a demonstrat că refolosirea este posibilă ar trebui 
să fie definite drept dispozitive „de folosință multiplă”.

Amendamentul 252
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „punere la dispoziție pe piață” 
înseamnă orice furnizare a unui dispozitiv, 
altul decât un dispozitiv care face obiectul 
unei investigații, pentru distribuire, consum 
sau utilizare pe piața Uniunii în cursul 
unei activități comerciale, fie în schimbul 

16. „punere la dispoziție pe piață” 
înseamnă orice furnizare a unui dispozitiv, 
altul decât un dispozitiv care face obiectul 
unei investigații, pentru distribuire, consum 
sau utilizare pe piața Uniunii, fie în 
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unei plăți, fie gratuit; schimbul unei plăți, fie gratuit;

Or. en

Amendamentul 253
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „producător” înseamnă persoana fizică 
sau juridică care fabrică sau 
recondiționează complet un dispozitiv sau 
care gestionează proiectarea, fabricarea 
sau recondiționarea completă a 
dispozitivului respectiv sub denumirea sau 
marca sa comercială.

19. „producător” înseamnă persoana fizică 
sau juridică care este responsabilă pentru 
fabricarea, proiectarea, ambalarea și 
etichetarea unui dispozitiv sau care 
recondiționează complet dispozitivul
respectiv sub denumirea sa.

Or. cs

Amendamentul 254
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „producător” înseamnă persoana fizică 
sau juridică care fabrică sau 
recondiționează complet un dispozitiv sau 
care gestionează proiectarea, fabricarea sau 
recondiționarea completă a dispozitivului 
respectiv sub denumirea sau marca sa 
comercială.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 255
Mairead McGuinness
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „producător” înseamnă persoana fizică 
sau juridică care fabrică sau 
recondiționează complet un dispozitiv sau 
care gestionează proiectarea, fabricarea 
sau recondiționarea completă a 
dispozitivului respectiv sub denumirea sau 
marca sa comercială.

19. „producător” înseamnă persoana fizică 
sau juridică responsabilă pentru 
proiectarea, fabricarea, ambalarea și 
etichetarea unui dispozitiv înainte de a fi 
introdus pe piață sub numele său propriu, 
indiferent dacă aceste operațiuni sunt 
efectuate de însăși persoana respectivă 
sau de o terță parte în numele ei.
Obligațiile prevăzute de prezentul 
regulament, pe care producătorii trebuie 
să le îndeplinească, se aplică și 
persoanelor fizice sau juridice care 
asamblează, ambalează, prelucrează, 
recondiționează complet sau etichetează 
unul sau mai multe produse gata 
fabricate și/sau le stabilește scopul de 
dispozitive pentru a fi plasate pe piață sub 
numele propriu al producătorilor sau sub 
marca lor comercială.

Or. en

Amendamentul 256
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „producător” înseamnă persoana fizică 
sau juridică care fabrică sau 
recondiționează complet un dispozitiv sau 
care gestionează proiectarea, fabricarea sau 
recondiționarea completă a dispozitivului 
respectiv sub denumirea sau marca sa 
comercială.

19. „producător” înseamnă persoana fizică 
sau juridică care fabrică sau 
recondiționează complet un dispozitiv sau 
care gestionează proiectarea, fabricarea sau 
recondiționarea completă a dispozitivului 
respectiv sub denumirea sa comercială.

Or. de
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Justificare

Din punct de vedere juridic, marca nu are nimic de a face cu calitatea de producător.

Amendamentul 257
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

24. „instituție sanitară” înseamnă o 
organizație al cărei obiectiv principal este 
îngrijirea pacienților și care deține 
capacitatea juridică de a se implica în 
astfel de activități;

Or. cs

Amendamentul 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Nu este foarte clară semnificația organizației al cărei scop principal este „promovarea 
sănătății publice” deoarece această noțiune nu este definită în altă parte. Prin urmare, 
pentru a se evita confuzia și incertitudinea, aceasta ar trebui eliminată.

Amendamentul 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 27 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

27. „reprelucrare” înseamnă prelucrarea 
unui dispozitiv utilizat pentru a permite 
reutilizarea acestuia în condiții de 
siguranță, incluzând curățarea, 
dezinfectarea, sterilizarea și procedurile 
înrudite, precum și testarea și restabilirea 
siguranței tehnice și funcționale a 
dispozitivului utilizat;

27. „reprelucrare” înseamnă prelucrarea 
unui dispozitiv utilizat pentru a permite 
reutilizarea acestuia în condiții de 
siguranță, incluzând curățarea, 
dezinfectarea, sterilizarea și procedurile 
înrudite, precum și testarea și restabilirea 
siguranței tehnice și funcționale a 
dispozitivului utilizat; activitățile de 
întreținere de rutină a dispozitivului nu 
sunt incluse în această definiție;

Or. en

Justificare

Este important ca operațiunile de întreținere de rutină (cum ar fi verificarea ventilatoarelor 
pulmonare în spitale) să nu intre în această categorie.

Amendamentul 260
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

31a. „siguranță” înseamnă absența sau 
evitarea riscurilor inacceptabile pentru 
pacient sau utilizator;

Or. de

Amendamentul 261
Antonyia Parvanova

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

32. „evaluare clinică” înseamnă evaluarea 
și analizarea datelor clinice referitoare la 
un dispozitiv, pentru a verifica siguranța și 
performanțele dispozitivului atunci când 
este utilizat în conformitate cu scopul 
preconizat de către producător;

32. „evaluare clinică” înseamnă evaluarea 
și analizarea datelor clinice referitoare la 
un dispozitiv, pentru a verifica siguranța, 
performanțele și eficacitatea dispozitivului 
atunci când este utilizat în conformitate cu 
scopul preconizat de către producător;

Or. en

Amendamentul 262
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

33. „investigație clinică” înseamnă orice 
investigație sistematică care implică unul 
sau mai mulți subiecți umani, efectuată 
pentru a evalua siguranța sau
performanțele unui dispozitiv;

33. „investigație clinică” înseamnă orice 
investigație sistematică care implică unul
sau mai mulți subiecți umani, efectuată 
pentru a evalua siguranța, performanțele 
sau eficacitatea unui dispozitiv;

Or. de

Justificare

În cadrul investigației clinice ar trebui analizate nu numai siguranța și performanțele 
dispozitivului, ci și măsura în care acesta asigură o mai mare utilitate în raport cu alte 
terapii.

Amendamentul 263
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

37. „sponsor” înseamnă o persoană, o 
societate comercială, o instituție sau o 

37. „sponsor” înseamnă o persoană, o 
societate comercială, o instituție sau o 
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organizație care își asumă responsabilitatea 
pentru inițierea și gestionarea unei 
investigații clinice;

organizație care își asumă responsabilitatea 
pentru inițierea și gestionarea, realizarea 
sau finanțarea unei investigații clinice;

Or. en

Amendamentul 264
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

37. „sponsor” înseamnă o persoană, o 
societate comercială, o instituție sau o 
organizație care își asumă responsabilitatea 
pentru inițierea și gestionarea unei 
investigații clinice;

37. „sponsor” înseamnă o persoană, o 
societate comercială, o instituție sau o 
organizație care își asumă responsabilitatea 
pentru inițierea, gestionarea, coordonarea 
și/sau finanțarea unei investigații clinice;

Or. de

Amendamentul 265
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

37. „sponsor” înseamnă o persoană, o 
societate comercială, o instituție sau o 
organizație care își asumă responsabilitatea 
pentru inițierea și gestionarea unei 
investigații clinice;

37. „sponsor” înseamnă o persoană, o 
societate comercială, o instituție sau o 
organizație care își asumă responsabilitatea 
pentru inițierea, gestionarea sau finanțarea
unei investigații clinice;

Or. en

Amendamentul 266
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

37a. „evaluarea conformității unui studiu
clinic” înseamnă examinarea 
documentelor oficiale, a dispozitivelor, a 
consemnărilor și a controalelor de către o 
autoritate responsabilă, pentru a stabili 
dacă se asigură un nivel de protecție 
suficientă. Aceasta poate fi efectuată la 
sponsor și/sau la institutul de cercetare 
sau oriunde autoritatea responsabilă 
consideră că este necesar;

Or. de

Justificare

Spre deosebire de propunerea de regulament (COM(2012) 369 final), prezentul regulament 
nu prevede propuneri de evaluare a conformității în cadrul unui studiu clinic. Trebuie totuși 
îndeplinite standardele minime.

Amendamentul 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – liniuța 2 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Această formulare asigură conformitatea textului cu standardul ISO 14155:2011 privind 
bunele practici clinice în investigațiile clinice efectuate cu dispozitive medicale la care 
participă subiecți umani.

Amendamentul 268
Peter Liese
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 39 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– suferință fetală, moarte fetală sau o 
anomalie congenitală sau o malformație la 
naștere;

– suferință fetală, moarte fetală sau un 
handicap fizic sau mental congenital sau 
o malformație la naștere;

Or. en

Justificare

Termenul „anomalie congenitală” este considerat de persoanele cu handicap și de 
reprezentanții acestora ca fiind o discriminare. Prin urmare, acesta ar trebui înlocuit.

Amendamentul 269
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 40 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

40. „deficiență a unui dispozitiv” înseamnă 
orice inadecvare în ceea ce privește 
identitatea, calitatea, durabilitatea, 
fiabilitatea, siguranța sau performanțele 
unui dispozitiv care face obiectul unei 
investigații, incluzând funcționarea 
defectuoasă, erorile de utilizare sau 
inadecvarea informațiilor furnizate de 
producător;

40. „deficiență a unui dispozitiv” înseamnă 
orice inadecvare în ceea ce privește 
identitatea, calitatea, durabilitatea, 
fiabilitatea, siguranța sau performanțele 
unui dispozitiv care face obiectul unei 
investigații, incluzând funcționarea 
defectuoasă sau inadecvarea informațiilor 
furnizate de producător;

Or. de

Amendamentul 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 43
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Textul propus de Comisie Amendamentul

43. „incident” înseamnă orice funcționare 
defectuoasă sau deteriorare a 
caracteristicilor sau performanțelor unui 
dispozitiv pus la dispoziție pe piață, orice 
inadecvare a informațiilor furnizate de 
producător și orice efect secundar 
neașteptat și nedorit;

43. „incident” înseamnă orice funcționare 
defectuoasă sau deteriorare a 
caracteristicilor sau performanțelor unui 
dispozitiv pus la dispoziție pe piață, orice 
inadecvare a informațiilor furnizate de 
producător și orice efect secundar 
neașteptat și nedorit, inclusiv utilizarea 
greșită a dispozitivului;

Or. en

Amendamentul 271
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate, la cererea unui stat 
membru sau din proprie inițiativă, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, să determine dacă un produs 
specific, o categorie sau un grup de 
produse se încadrează sau nu în definițiile 
pentru „dispozitiv medical” sau 
„accesoriu al unui dispozitiv medical”. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 88 
alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

Decizia individuală privind statutul juridic al fiecărui dispozitiv ține de competența statelor 
membre, acest lucru fiind prevăzut și în considerentul 8. În plus, pentru a lua decizii 
individuale privind clasificarea fiecărui dispozitiv, actele de punere în aplicare sub formă de 
„acte legislative” nu sunt adecvate din punct de vedere juridic ca „acte juridice”.
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Amendamentul 272
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate, la cererea unui stat 
membru sau din proprie inițiativă, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
să determine dacă un produs specific, o 
categorie sau un grup de produse se 
încadrează sau nu în definițiile pentru 
„dispozitiv medical” sau „accesoriu al unui 
dispozitiv medical”. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 88 alineatul (3).

(1) Comisia poate, din proprie inițiativă 
sau la cererea unui stat membru, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
să determine dacă un produs specific, o 
categorie sau un grup de produse se 
încadrează sau nu în definițiile pentru 
„dispozitiv medical” sau „accesoriu al unui 
dispozitiv medical”. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 88 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 273
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate, la cererea unui stat 
membru sau din proprie inițiativă, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
să determine dacă un produs specific, o 
categorie sau un grup de produse se 
încadrează sau nu în definițiile pentru 
„dispozitiv medical” sau „accesoriu al unui 
dispozitiv medical”. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 88 alineatul (3).

(1) Comisia poate, la cererea unui stat 
membru sau din proprie inițiativă, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
să determine după consultarea 
producătorului respectiv pe motivul 
dubiilor privind securitatea pacientului 
sau al existenței unor cunoștințe științifice 
mai recente dacă un produs specific, o 
categorie sau un grup de produse se 
încadrează sau nu în definițiile pentru 
„dispozitiv medical” sau „accesoriu al unui 
dispozitiv medical”. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 88 alineatul (3).
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Or. de

Justificare

Pentru a garanta producătorilor dispozitivelor medicale suficientă securitate juridică, este 
necesară stabilirea posibilelor motive pentru examinarea de către Comisie. Înainte de a lua o 
decizie, comisia de specialitate care efectuează examinarea ar trebui să solicite 
producătorului în cauză un aviz și, eventual, documente științifice suplimentare.

Amendamentul 274
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate, la cererea unui stat 
membru sau din proprie inițiativă, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
să determine dacă un produs specific, o 
categorie sau un grup de produse se 
încadrează sau nu în definițiile pentru 
„dispozitiv medical” sau „accesoriu al unui 
dispozitiv medical”. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 88 alineatul (3).

(1) Comisia poate, din proprie inițiativă 
sau la cererea unui stat membru, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
să determine dacă un produs specific, o 
categorie sau un grup de produse se 
încadrează sau nu în definițiile pentru 
„dispozitiv medical” sau „accesoriu al unui 
dispozitiv medical”. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 88 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate, la cererea unui stat 
membru sau din proprie inițiativă, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
să determine dacă un produs specific, o 
categorie sau un grup de produse se 
încadrează sau nu în definițiile pentru 

(1) Comisia poate, la cererea unui stat 
membru sau după consultarea cu statele 
membre, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, să determine dacă un 
produs specific, o categorie sau un grup de 
produse se încadrează sau nu în definițiile 
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„dispozitiv medical” sau „accesoriu al unui 
dispozitiv medical”. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 88 alineatul (3).

pentru „dispozitiv medical” sau „accesoriu 
al unui dispozitiv medical”. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 88 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 276
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate, la cererea unui stat 
membru sau din proprie inițiativă, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
să determine dacă un produs specific, o 
categorie sau un grup de produse se 
încadrează sau nu în definițiile pentru 
„dispozitiv medical” sau „accesoriu al unui 
dispozitiv medical”. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 88 alineatul (3).

(1) Comisia poate, la cererea unui stat 
membru și după consultarea grupului de 
coordonare privind dispozitivele medicale 
și a întreprinderilor în cauză, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
să determine dacă un produs specific nou, 
o categorie nouă sau un grup nou de 
produse se încadrează sau nu în definițiile 
pentru „dispozitiv medical” sau „accesoriu 
al unui dispozitiv medical”. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 88 alineatul (3).
Acest alineat nu se aplică dispozitivelor 
deja autorizate.

Or. de

Justificare

Statele membre au sarcina de a stabili categoria dispozitivelor de la caz la caz. Pentru 
aceasta, întreprinderile, în special IMM-urile, au nevoie de securitate juridică. Aceasta nu se 
asigură printr-o inițiativă care să aparțină exclusiv Comisiei.

Amendamentul 277
Rebecca Taylor



AM\935943RO.doc 85/97 PE510.741v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate, la cererea unui stat 
membru sau din proprie inițiativă, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
să determine dacă un produs specific, o 
categorie sau un grup de produse se 
încadrează sau nu în definițiile pentru 
„dispozitiv medical” sau „accesoriu al unui 
dispozitiv medical”. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 88 alineatul (3).

(1) Comisia poate, la cererea unui stat 
membru și după consultarea cu MDCG, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, să determine dacă un produs 
specific, o categorie sau un grup de 
produse se încadrează sau nu în definițiile 
pentru „dispozitiv medical” sau „accesoriu 
al unui dispozitiv medical”. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 88 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Clasificarea dispozitivelor și orice modificare adusă acestora ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare aprofundată prin consultarea cu MDCG și să nu fie inițiate doar de către Comisie.

Amendamentul 278
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu procedura de 
consultare prevăzută de alineatul (1), 
Comisia trebuie să elaboreze orientări, în 
vederea asigurării unei proceduri 
științifice de clasificare a dispozitivelor.

Or. de

Justificare

Amendament ulterior la alineatul (1).
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Amendamentul 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia asigură schimbul de cunoștințe 
de nivel expert între statele membre în 
domeniul dispozitivelor medicale, al 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro, al medicamentelor, țesuturilor și 
celulelor umane, produselor cosmetice, 
produselor biocide, produselor alimentare 
și, dacă este necesar, al altor produse, 
pentru a determina încadrarea juridică unui 
produs, a unei categorii de produse sau a 
unui grup de produse.

(2) Comisia asigură schimbul de cunoștințe 
de nivel expert între statele membre și 
părțile interesate relevante, inclusiv 
grupuri de pacienți, în domeniul 
dispozitivelor medicale, al dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro, al 
medicamentelor, țesuturilor și celulelor 
umane, produselor cosmetice, produselor 
biocide, produselor alimentare și, dacă este 
necesar, al altor produse, pentru a 
determina încadrarea juridică a unui 
produs, a unei categorii de produse sau a 
unui grup de produse.

Or. en

Justificare

Pacienții sunt cei care utilizează dispozitivele în viața lor de zi cu zi și au o perspectivă 
diferită asupra raportului beneficii/riscuri.

Amendamentul 280
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia asigură schimbul de 
cunoștințe de nivel expert între statele 
membre în domeniul dispozitivelor 
medicale, al dispozitivelor medicale pentru 
diagnostic in vitro, al medicamentelor, 
țesuturilor și celulelor umane, produselor 
cosmetice, produselor biocide, produselor 
alimentare și, dacă este necesar, al altor 
produse, pentru a determina încadrarea 

(2) Comisia stabilește, prin acte de punere 
în aplicare, încadrarea juridică a 
produselor „de graniță” pe baza avizului 
grupului european multidisciplinar de 
experți compus din experți în domeniul 
dispozitivelor medicale, al dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro, al 
medicamentelor, al țesuturilor și celulelor 
umane, al produselor cosmetice, al
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juridică unui produs, a unei categorii de 
produse sau a unui grup de produse.

produselor biocide și al produselor 
alimentare. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 88 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 281
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul produselor sau al grupurilor 
de produse compuse din substanțe sau 
combinații de substanțe destinate a 
pătrunde în interiorul corpului, fie printr-
un orificiu al corpului, fie prin suprafața 
corpului, care au fost considerate drept 
dispozitive medicale de grupul 
multidisciplinar de experți, Comisia 
stabilește, prin acte de punere în aplicare, 
o clasificare în funcție de riscuri pe baza 
unor riscuri reale și a unor dovezi 
științifice valide. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 88 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dispozitivele care sunt fabricate și
utilizate în cadrul unei singure instituții 

(4) Dispozitivele care sunt fabricate și 
utilizate în cadrul unei singure instituții 
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sanitare sunt considerate ca fiind puse în 
funcțiune. Dispozițiile privind marcajul CE 
menționate la articolul 18 și obligațiile 
menționate la articolele 23 – 27 nu se 
aplică dispozitivelor respective, cu condiția 
ca fabricarea și utilizarea dispozitivelor 
respective să se realizeze în cadrul 
sistemului de control al calității operant în 
instituția sanitară respectivă.

sanitare sunt considerate ca fiind puse în 
funcțiune. Dispozițiile privind marcajul CE 
menționate la articolul 18 și obligațiile 
menționate la articolele 23, 26 și 27 nu se 
aplică dispozitivelor respective, cu condiția 
ca fabricarea și utilizarea dispozitivelor 
respective să se realizeze în cadrul 
sistemului de control al calității operant în 
instituția sanitară respectivă.

Or. en

Justificare

Pentru a spori siguranța pacienților, este important să se asigure trasabilitatea completă și 
transparența produselor utilizate de o singură instituție sanitară. Prin urmare, articolul 24 
(privind identificarea unică a dispozitivelor) și articolul 25 (privind înregistrarea electronică 
a dispozitivelor) ar trebui, de asemenea, să se aplice în întregime acestor dispozitive, la fel ca 
în cazul altor dispozitive utilizate în afara unei singure instituții sanitare.

Amendamentul 283
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 89 pentru a modifica sau 
completa, ținând cont de progresul tehnic 
și de utilizatorii sau pacienții cărora le 
este destinat dispozitivul, cerințele 
generale privind siguranța și performanța 
menționate în anexa I, inclusiv 
informațiile furnizate de producător.

eliminat

Or. cs

Amendamentul 284
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 89 pentru a modifica sau 
completa, ținând cont de progresul tehnic 
și de utilizatorii sau pacienții cărora le 
este destinat dispozitivul, cerințele 
generale privind siguranța și performanța 
menționate în anexa I, inclusiv 
informațiile furnizate de producător.

eliminat

Or. de

Amendamentul 285
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un dispozitiv oferit prin intermediul 
serviciilor societății informaționale, astfel 
cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) 
din Directiva 98/34/CE, unei persoane 
fizice sau juridice stabilite în Uniune se 
conformează dispozițiilor prezentului 
regulament cel mai târziu atunci când 
dispozitivul este introdus pe piață.

(1) Un dispozitiv oferit prin intermediul 
serviciilor societății informaționale, astfel 
cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) 
din Directiva 98/34/CE, unei persoane 
fizice sau juridice stabilite în Uniune se 
conformează dispozițiilor prezentului 
regulament cel mai târziu în ziua 
introducerii pe piață a dispozitivului.

Or. sl

Justificare

Directivele UE utilizează numeroase definiții pentru sintagmele „introducere pe piață” și 
„punerea la dispoziție pe piață”. Dispozitivele ar trebui să respecte reglementarea imediat ce 
acestea sunt introduse pe piață (indiferent dacă sunt introduse pe piață pentru utilizatorii-
finali sau pentru formarea de stocuri).
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Amendamentul 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La cererea autorității competente, 
furnizorii de servicii care pun la dispoziție 
mijloace de comunicare la distanță au 
obligația de a prezenta informații detaliate 
cu privire la entitățile implicate în 
activități de vânzare 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 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Se interzice comercializarea, punerea 
în funcțiune, distribuirea, livrarea și 
punerea la dispoziție a dispozitivelor a 
căror denumire, etichetare sau ale căror 
instrucțiuni de utilizare pot induce în 
eroare în ceea ce privește caracteristicile 
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și efectele dispozitivului prin:
(a) atribuirea unor caracteristici, funcții 
și efecte pe care dispozitivul nu le 
prezintă; 
(b) crearea unei false impresii potrivit 
căreia utilizarea dispozitivului garantează 
succesul tratamentului sau al 
diagnosticării sau prin nefurnizarea de 
informații cu privire la potențialele riscuri 
asociate cu utilizarea dispozitivului în 
conformitate cu scopul său preconizat sau 
pentru o perioadă mai îndelungată decât 
cea anticipată;
(c) recomandarea unor utilizări sau 
caracteristici ale dispozitivului, altele 
decât cele declarate la evaluarea 
conformității.
Se interzice ca materialele promoționale, 
prezentările și informațiile cu privire la 
dispozitive să inducă în eroare, astfel cum 
se precizează la 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 288
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 evaluarea clinică și 
monitorizarea clinică ulterioară introducerii 
pe piață menționate în anexa XIII. STC 
sunt adoptate prin intermediul actelor de 
punere în aplicare în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 88 alineatul (3).

(1) În cazul în care nu există standarde 
armonizate, 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 evaluarea clinică și 
monitorizarea clinică ulterioară introducerii 
pe piață menționate în anexa XIII STC sunt 
adoptate prin intermediul actelor de punere 
în aplicare în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 88 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 289
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

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 evaluarea clinică și 
monitorizarea clinică ulterioară introducerii 
pe piață menționate în anexa XIII. STC 
sunt adoptate prin intermediul actelor de 
punere în aplicare în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 88 alineatul (3).

(1) În cazul în care nu există standarde 
armonizate sau în cazul în care este 
necesar să se abordeze preocupările legate 
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 
evaluarea clinică și monitorizarea clinică 
ulterioară introducerii pe piață menționate 
în anexa XIII. STC sunt adoptate prin 
intermediul actelor de punere în aplicare în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 88 alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 290
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

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 evaluarea clinică și 
monitorizarea clinică ulterioară introducerii 
pe piață menționate în anexa XIII. STC 
sunt adoptate prin intermediul actelor de 
punere în aplicare în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 88 alineatul (3).

(1) În cazul în care nu există standarde 
armonizate sau în cazul în care este 
necesar să se abordeze preocupările legate 
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 
evaluarea clinică și monitorizarea clinică 
ulterioară introducerii pe piață menționate 
în anexa XIII. STC sunt adoptate prin 
intermediul actelor de punere în aplicare în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 88 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Prin intermediul unor standarde armonizate, se stabilește care dintre cerințele de bază din 
regulament sunt îndeplinite prin respectarea standardului respectiv. Comisia stabilește 
standardele care sunt armonizate. În cazul în care un standard nu mai are un caracter 
modern, Comisia consideră standardul respectiv ca fiind nearmonizat și acesta trebuie să fie 
revizuit de organismul competent. Prin urmare, articolul 7 prima propoziție „… sau în cazul 
în care standardele armonizate relevante nu sunt suficiente …” creează neînțelegeri.

Amendamentul 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care nu există standarde (1) În cazul în care nu există standarde 
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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 evaluarea clinică și 
monitorizarea clinică ulterioară introducerii 
pe piață menționate în anexa XIII. STC 
sunt adoptate prin intermediul actelor de 
punere în aplicare în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 88 alineatul (3).

armonizate, 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 evaluarea clinică și 
monitorizarea clinică ulterioară introducerii 
pe piață menționate în anexa XIII. STC 
sunt adoptate prin intermediul actelor de 
punere în aplicare în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 88 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Specificațiile tehnice comune ar trebui elaborate numai în cazul în care nu există standarde. 
Este suficient ca un standard să fie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru a 
se presupune că standardul respectiv este în conformitate cu cerințele generale relevante 
privind siguranța și performanța. Elaborarea unor specificații tehnice comune valabile doar 
pentru UE, care să completeze un standard armonizat, ar crea o discrepanță între nivelul 
internațional și nivelul UE. Acest lucru ar reduce posibilitățile pacienților din UE de a 
beneficia de tehnologii inovatoare și ar putea dăuna capacității întreprinderilor mici din UE 
de a-și exporta tehnologiile inovatoare.

Amendamentul 292
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când adoptă STC menționate 
la alineatul (1), Comisia nu subminează 
coerența sistemului de standardizare 
european. STC sunt coerente dacă nu 
intră în conflict cu standardele europene, 
adică dacă acoperă domenii în care nu 
există standarde armonizate, în care nu 
este prevăzută adoptarea unor standarde 
europene noi în limitele unei perioade de 
timp rezonabile, în care există standarde 
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ce nu se regăsesc pe piață sau în care 
respectivele standarde au devenit caduce 
sau s-au dovedit clar insuficiente în 
conformitate cu datele legate de vigilență 
sau de supraveghere și în care nu este 
prevăzută transpunerea în limitele unei 
perioade de timp rezonabile a 
specificațiilor tehnice în produse ale 
standardizării europene.

Or. en

Amendamentul 293
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care nu există standarde 
necesare și/sau lacunele acestora au fost 
evidențiate în mod clar de către autorități 
competente sau specialiști, Comisia 
trebuie să aibă posibilitatea de a delega 
specialiști care să propună modificări în 
acest domeniu specific.
Acestea trebuie incluse în prezentul 
regulament sub formă de acte de punere 
în aplicare.

Or. de

Justificare

Sunt necesare standarde clinice specifice privind dispozitivele, care să fie elaborate la nivel 
internațional de către experți independenți pentru fiecare categorie de dispozitive medicale 
cu risc foarte ridicat în ceea ce privește criteriile pe baza cărora trebuie evaluate și 
recomandate noile dispozitive și recomandată evaluarea pentru un dispozitiv, înainte ca 
acesta să fie introdus pe piață.

Amendamentul 294
Corinne Lepage
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când producătorii de 
dispozitive medicale noi depun o cerere de 
introducere pe piață a acestor dispozitive 
și nu dispun de standarde specifice, 
Comisia Europeană consultă toate 
autoritățile naționale și prezintă noile 
standarde unui grup de experți 
independenți. Acest grup de experți se 
bazează pe literatura de specialitate în 
ansamblu și ia în considerare opiniile 
minorității. La recomandarea grupului de 
experți, acestea vor fi amânate și vor fi 
transmise cadrelor medicale și pacienților.

Or. fr

Amendamentul 295
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Comisia adoptă STC menționate la 
alineatul (1) după ce consultă MDCG, în 
componența căruia intră și un 
reprezentant al organizațiilor de 
standardizare europene.

Or. en

Amendamentul 296
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dispozitivele care sunt conforme cu 
STC menționate la alineatul (1) sunt 
considerate a fi în conformitate cu cerințele 
din prezentul regulament elaborate pe baza 
respectivelor STC sau părți ale acestora.

(2) Dispozitivele care sunt conforme cu 
STC menționate la alineatul (1) sunt 
considerate a fi în conformitate cu cerințele 
din prezentul regulament elaborate pe baza 
respectivelor STC sau părți ale acestora.

Conținutul tehnic al STC este elaborat cu 
sprijinul adecvat din partea părților 
interesate relevante afectate de STC și 
astfel încât să nu se împiedice dezvoltarea 
de standarde și de orientări.

Or. en


