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Amendamentul 238
Margrete Auken

Propunere de regulament
Capitolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clasificarea și evaluarea conformității Clasificarea, autorizația de introducere pe 
piață și evaluarea conformității

Or. en

Amendamentul 239
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dispozitivele se clasifică în clasele A, 
B, C și D, ținând cont de scopul lor 
preconizat și de riscurile inerente. 
Clasificarea se efectuează în conformitate 
cu criteriile de clasificare menționate în 
anexa VII.

(1) Dispozitivele se clasifică în clasele A, 
B, C și D, ținând cont de scopul lor 
preconizat, de noutatea, de complexitatea 
lor și de riscurile inerente. Clasificarea se 
efectuează în conformitate cu criteriile de 
clasificare menționate în anexa VII.

Or. en

Amendamentul 240
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Capitolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul V Capitolul III
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Clasificarea și evaluarea conformității Autorizația de introducere pe piață și 
evaluarea conformității

Or. en

Amendamentul 241
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Capitolul 5 – secțiunea 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secțiunea 1 - Clasificarea Capitolul II
Clasificarea

Or. en

Amendamentul 242
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Capitolul 5 – secțiunea 1 a – articolul 39 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secțiunea 1a – Autorizația de introducere 
pe piață

Articolul 39a (nou)
Principii generale privind autorizația de 

introducere pe piață
(1) Niciunul dintre dispozitivele 
inovatoare din clasa D nu poate fi 
introdus pe piață în Uniune dacă nu 
dispune de o autorizație de introducere pe 
piață acordată prin procedura centralizată 
menționată la articolul 39c și în 
conformitate cu dispozițiile din prezentul 
regulament.
(2) Niciunul dintre dispozitivele 
neinovatoare din clasa D nu poate fi 
introdus pe piață într-un stat membru 
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dacă nu dispune de o autorizație 
națională de introducere pe piață 
acordată de autoritatea competentă din 
statul membru în cauză prin procedura 
descentralizată menționată la 
articolul 39d și în conformitate cu 
dispozițiile din prezentul regulament:
(3) Prin derogare de la alineatul (2), 
producătorul poate decide să solicite o 
autorizație de introducere pe piață în 
conformitate cu procedura centralizată 
pentru dispozitivele incluse la 
alineatul (2).
(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 85 pentru a modifica lista 
prevăzută la alineatul (1) în funcție de 
progresele tehnice.
(5) Dispozitivele menționate la 
alineatele (1) și (2) care sunt deja 
introduse pe piața Uniunii la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament 
trebuie să dețină o autorizație de 
introducere pe piață în conformitate cu 
procedurile prevăzute la prezenta secțiune 
începând de la data la care le expiră 
certificatele.
(6) O autorizație de introducere pe piață 
acordată în temeiul prezentei secțiuni este 
valabilă cinci ani.
Autorizația de introducere pe piață poate 
fi reînnoită după cinci ani pe baza unei 
reevaluări a raportului riscuri/beneficii 
efectuată de către Agenție.
(7) Toate cererile de autorizații de 
introducere pe piață și autorizațiile de 
introducere pe piață acordate în temeiul 
articolelor 39c, 39d, 39e și 39f, precum și 
informațiile menționate la articolul 39b 
sunt introduse fie de Comisie, fie de 
statele membre, după caz, în sistemul 
electronic menționat la articolul 39b 
alineatul (1), fără întârziere și în cel mult 
15 zile de la primirea lor.
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Înainte de a examina o cerere de 
autorizație de introducere pe piață pentru 
un dispozitiv medical, Comitetul de 
autorizare a dispozitivelor medicale, 
menționat la articolul 41c, sau autoritatea 
competentă din statul membru în cauză 
verifică să nu se fi introdus o altă cerere 
pentru același dispozitiv medical.

Or. en

Amendamentul 243
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Capitolul 5 – secțiunea 1 a – articolul 39 b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39b (nou)
Sistemul electronic de autorizații de 

introducere pe piață
(1) Comisia, în colaborare cu statele 
membre, înființează și gestionează un 
sistem electronic de înregistrare pentru 
cererile de autorizații de introducere pe 
piață și autorizațiile de introducere pe 
piață acordate în temeiul prezentei 
secțiuni care să colecteze și prelucreze 
următoarele informații:
– denumirea producătorului;
– denumirea și clasa de risc a 
dispozitivului medical;
– procedura aplicabilă;
– în cazul unei proceduri descentralizate, 
statul membru în care producătorul a 
făcut cererea;
– documentația care însoțește cererea de 
autorizație de introducere pe piață;
– raportul de evaluare pentru dispozitivul 
medical emis în cursul procedurii de 
autorizare a introducerii pe piață;
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– data acordării autorizației de 
introducere pe piață și, dacă este diferită, 
data la care dispozitivul este introdus pe 
piață;
– eventualele informații privind 
suspendarea sau retragerea autorizației 
de introducere pe piață.
(2). Informațiile colectate și prelucrate de 
sistemul electronic în legătură cu 
procedura centralizată prevăzută la 
articolul 39c sunt introduse în sistemul 
electronic de către Agenția Europeană 
pentru Medicamente.
Informațiile colectate și prelucrate de 
sistemul electronic în legătură cu 
procedura descentralizată prevăzută la 
articolul 39d sunt introduse în sistemul 
electronic de către statele membre.
(3) În cazul în care informațiile respective 
trebuie actualizate în legătură cu 
introducerea pe piață a unui dispozitiv 
sau cu suspendarea ori retragerea 
dispozitivului de pe piață, producătorul 
informează de îndată Agenția sau 
autoritatea națională competentă, după 
caz, care actualizează imediat informațiile 
în sistemul electronic.
(4) Informațiile colectate și prelucrate de 
sistemul electronic în legătură cu cererile 
de autorizații de introducere pe piață sunt 
accesibile doar statelor membre, Agenției 
și Comisiei.
Informațiile colectate și prelucrate de 
sistemul electronic în legătură cu 
autorizațiile de introducere pe piață 
acordate sunt accesibile publicului.

Or. en

Amendamentul 244
Dagmar Roth-Behrendt
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Propunere de regulament
Capitolul 5 – secțiunea 1 a – articolul 39 c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39c (nou)
Procedura centralizată

(1) Se instituie un Comitet de autorizare a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro în conformitate cu dispozițiile 
articolului 39d. Comitetul face parte din 
Agenția Europeană pentru Medicamente.
(2) Comitetul de autorizare a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro este responsabil pentru elaborarea 
avizului Agenției privind orice aspect 
legat de admisibilitatea cererilor depuse în 
conformitate cu procedura centralizată, 
acordarea, modificarea, suspendarea sau 
revocarea unei autorizații de introducere 
pe piață a dispozitivelor din clasa D.
(3) Cererile pentru dispozitivele 
menționate la articolul 39a alineatul (1) 
includ informațiile și documentele 
menționate în anexele VII, IX și X, după 
caz.
(4) Cererea este însoțită de taxa datorată 
Agenției pentru examinarea cererii.
(5) Agenția se asigură că avizul 
Comitetului de autorizare a dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro este 
emis în termen de 210 zile de la primirea 
unei cereri valabile.
Comitetul de autorizare a dispozitivelor 
medicale dispune de cel puțin 80 de zile de 
la primirea unei cereri pentru a analiza 
datele științifice din documentația care 
însoțește o cerere de autorizație de 
introducere pe piață. Pe baza unei cereri 
justificate corespunzător din partea 
Comitetului de autorizare a dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro, 
Agenția poate prelungi acest termen.
(6) Comitetul poate solicita 
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producătorului, o singură dată, să 
prezinte informații suplimentare care sunt 
necesare, din motive științifice, pentru 
evaluarea cererii de autorizație de 
introducere pe piață. Aceasta poate 
include o cerere de eșantioane sau o vizită 
la fața locului la sediul producătorului. În 
cazul în care comitetul face o astfel de 
solicitare, termenul menționat la 
alineatul (5) se suspendă până la 
prezentarea informațiilor solicitate.
(7) În consultare cu Agenția, statele 
membre și părțile interesate, Comisia 
întocmește un ghid detaliat cu privire la 
forma de prezentare a cererilor de 
autorizație.
(8) În cazul în care consideră acest lucru 
necesar pentru finalizarea examinării 
unei cereri, Comitetul de autorizare a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro îi poate impune solicitantului o 
inspecție specifică a instalațiilor de 
producție pentru dispozitivul în cauză. 
Astfel de inspecții sunt neanunțate.
Inspecția se efectuează în termenul 
menționat la alineatul (5) de către 
inspectori ai statului membru în cauză 
care au calificările necesare. Inspectorii 
pot fi însoțiți de un raportor sau un expert 
numit de Comitetul de autorizare a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro.
(9) Agenția informează de îndată 
solicitantul în cazul în care avizul 
Comitetului de autorizare a dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro este 
că:
(a) cererea nu corespunde criteriilor de 
autorizare stabilite de prezentul 
regulament;
(b) documentația care însoțește cererea 
nu respectă dispozițiile prezentului 
regulament și trebuie modificată sau 
completată;
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(c) autorizația de introducere pe piață 
trebuie acordată sub rezerva anumitor 
condiții;
(d) autorizația de introducere pe piață 
pentru dispozitivul medical în cauză 
trebuie refuzată, deoarece dispozitivul nu 
este conform prezentului regulament.
(10) În termen de 15 zile de la primirea 
avizului menționat la alineatul (9), 
solicitantul poate notifica Agenția în scris 
cu privire la intenția sa de a cere o 
reexaminare a avizului. În acest caz, el 
transmite Agenției motivele detaliate ale 
cererii în termen de 60 de zile de la 
primirea avizului.
În termen de 60 de zile de la data primirii 
motivelor pentru cerere, Comitetul de 
autorizare a dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic in vitro își 
reexaminează avizul în condițiile 
prevăzute la articolul 62 alineatul (1) al 
patrulea paragraf din Regulamentul (CE) 
nr. 726/2004. Motivația concluziei se 
anexează la avizul definitiv.
(11) În termen de 15 zile de la adoptarea 
avizului definitiv al Comitetului de 
autorizare a dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic in vitro, Agenția îl 
transmite Comisiei, statelor membre și 
solicitantului, însoțit de un raport care 
descrie evaluarea dispozitivului de către 
Comitetul de autorizare a dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro și care 
prezintă motivația concluziilor sale.
(12) În cazul în care un solicitant își 
retrage cererea de autorizație de 
introducere pe piață înaintată Agenției 
înainte să fi fost emis vreun aviz privind 
cererea în cauză, solicitantul comunică 
Agenției motivele retragerii cererii. 
Agenția face publice aceste informații și 
publică raportul de evaluare, în cazul în 
care este disponibil, după ce elimină toate 
informațiile cu caracter de 
confidențialitate comercială.
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(13) În termen de 15 zile de la primirea 
avizului menționat la alineatul (11), 
Comisia întocmește proiectul deciziei care 
urmează să fie luată cu privire la cerere.
În cazul în care proiectul de decizie diferă 
de avizul Agenției, Comisia anexează o 
explicație detaliată a motivelor care stau 
la baza acestor diferențe.
Proiectul de decizie este transmis statelor 
membre și solicitantului.
Statele membre au la dispoziție 22 de zile 
pentru a trimite Comisiei observații în 
scris cu privire la proiectul de decizie. Cu 
toate acestea, dacă trebuie luată o decizie 
urgentă, președintele Comitetului de 
autorizare a dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic in vitro poate stabili un 
termen mai scurt, în funcție de urgența 
situației. Acest termen nu este mai scurt 
de cinci zile, în afara unor situații 
excepționale;
(14) Statele membre pot solicita în scris ca 
proiectul de decizie menționat la 
alineatul (13) să fie discutat într-o ședință 
plenară a Comitetului de autorizare a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro, motivându-și solicitarea.
În cazul în care, în opinia Comisiei, 
observațiile scrise ale unui stat membru 
ridică noi chestiuni importante de ordin 
științific sau tehnic care nu au fost 
abordate în avizul emis de Agenție, 
președintele Comitetului de autorizare a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro suspendă procedura și trimite 
cererea înapoi Agenției pentru a fi 
reexaminată.
(15) Comisia adoptă o decizie finală în 
termen de 30 de zile de la încheierea 
procedurii de examinare prevăzute la 
articolul 84 alineatul (3).
(16) Refuzul de a acorda o autorizație de 
introducere pe piață reprezintă o 
interdicție de a introduce pe piață 
dispozitivele menționate la articolul 39a 
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alineatul (1) în întreaga Uniune.
(17) După acordarea autorizației de 
introducere pe piață, titularul acesteia 
informează Agenția cu privire la data 
introducerii efective pe piață a 
dispozitivului în statele membre, ținând 
seama de diferitele forme de prezentare 
autorizate.
(18) Titularul autorizației de introducere 
pe piață informează, de asemenea, 
Agenția dacă produsul încetează să mai 
fie introdus pe piață, temporar sau 
permanent, prezentând motivele medicale 
și/sau economice care au determinat acest 
lucru.

Or. en

Amendamentul 245
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Capitolul 5 – secțiunea 1 a – articolul 39 d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39d
Comitetul de autorizare a dispozitivelor 

medicale pentru diagnostic in vitro
(1) Comitetul de autorizare a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro are următoarea componență:
(a) câte un membru și un membru 
supleant numiți de fiecare stat membru în 
conformitate cu alineatul (3) din 
prezentul articol;
(b) șase membri numiți de Comisie, 
pentru a asigura disponibilitatea în cadrul 
Comitetului a competențelor de 
specialitate relevante în materie de 
dispozitive medicale, pe baza unei invitații 
publice de manifestare a interesului;
(c) un membru și un membru supleant 
numiți de Comisie, pe baza unei invitații 
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publice de manifestare a interesului, după 
consultarea Parlamentului European, 
pentru a reprezenta cadrele medicale;
(d) un membru și un membru supleant 
numiți de Comisie, pe baza unei invitații 
publice de manifestare a interesului, după 
consultarea Parlamentului European, 
pentru a reprezenta organizațiile 
pacienților.
Membrii supleanți îi reprezintă pe membri 
în absența acestora și votează în numele 
lor. Membrii supleanți menționați la 
litera (a) pot fi numiți raportori în 
conformitate cu articolul 62 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.
(2) Un stat membru își poate delega 
sarcinile din cadrul Comitetului de 
autorizare a dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic in vitro unui alt stat 
membru. Fiecare stat membru poate 
reprezenta cel mult un alt stat membru.
(3) Membrii și membrii supleanți ai 
Comitetului de autorizare a dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro sunt 
numiți pe baza cunoștințelor lor de 
specialitate în domeniul dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro pentru 
a garanta cele mai înalte niveluri de 
specializare și o gamă largă de cunoștințe 
de specialitate. În acest sens, statele 
membre cooperează cu consiliul de 
administrație al Agenției și cu Comisia 
pentru a se asigura că componența 
Comitetului de autorizare a dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro 
acoperă domeniile științifice relevante 
pentru sarcinile sale.
(4) Membrii și membrii supleanți ai 
Comitetului de autorizare a dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro sunt 
numiți pentru un mandat de trei ani, care 
poate fi prelungit o dată, iar ulterior poate 
fi reînnoit în conformitate cu procedurile 
menționate la alineatul (1). Comitetul își 
alege președintele dintre membrii săi 
titulari, pentru un mandat de trei ani, care 
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poate fi prelungit o dată.
(5) Articolul 61 alineatele (3), (4), (5), (6), 
(7) și (8) din Regulamentul (CE) 
nr. 726/2004 se aplică Comitetului de 
autorizare a dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic in vitro.
(6) Mandatul Comitetului de autorizare a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro include toate aspectele evaluării 
dispozitivelor medicale în sensul 
procedurilor prevăzute la articolele 39c și 
39f.

Or. en

Amendamentul 246
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Capitolul 5 – secțiunea 1 a – articolul 39 e (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39e
Procedura descentralizată

(1) Statele membre verifică în sistemul 
electronic de autorizații de introducere pe 
piață menționat la articolul 39b dacă nu 
sunt în curs de examinare alte cereri și 
dacă nu au fost deja emise alte autorizații 
de introducere pe piață pentru același 
dispozitiv medical.
(2) În cazul în care un stat membru 
constată că într-un alt stat membru este 
examinată o altă cerere de autorizație de 
introducere pe piață pentru același 
dispozitiv medical de diagnostic in vitro, 
statul membru respectiv refuză evaluarea 
cererii și îl informează imediat pe 
solicitant.
(3) În cazul în care un stat membru a 
autorizat un dispozitiv medical pentru 
diagnostic in vitro care face obiectul unei 
cereri de autorizație de introducere pe 
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piață într-un alt stat membru, acesta din 
urmă respinge cererea și îl informează 
imediat pe solicitant.
(4) Statele membre iau toate măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
procedura de acordare a autorizației de 
introducere pe piață pentru un dispozitiv 
menționat la articolul 39a alineatul (2) se 
încheie în termen de maximum 210 zile de 
la depunerea unei cereri valabile.
(5) Autoritatea națională competentă a 
unui stat membru poate solicita 
producătorului, o singură dată, să 
prezinte informații suplimentare care sunt 
necesare, din motive științifice, pentru 
evaluarea cererii de autorizație de 
introducere pe piață. Aceasta poate 
include o cerere de eșantioane sau o vizită 
la fața locului la sediul producătorului. 
Perioada menționată la alineatul (4) se 
suspendă până la furnizarea informațiilor 
suplimentare solicitate, dar nu mai mult 
de 60 de zile.
(6) În cazul în care un solicitant își 
retrage cererea de autorizație de 
introducere pe piață înaintată autorității 
competente a unui stat membru înainte să 
fi fost emis vreun aviz privind cererea în 
cauză, solicitantul comunică autorității 
competente a statului membru în cauză 
motivele retragerii cererii. Autoritatea 
națională competentă face publice aceste 
informații și publică raportul de evaluare, 
în cazul în care este disponibil, după ce 
elimină toate informațiile cu caracter de 
confidențialitate comercială.
(7) Solicitantul este informat de către 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză imediat ce este acordată 
autorizația.
(8) Autoritatea națională competentă face 
publică autorizația de introducere pe piață 
fără întârziere, în termen de maximum 
15 zile.
(9) Autoritatea națională competentă 
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întocmește un raport de evaluare și face 
comentarii pe dosar, în special în ceea ce 
privește rezultatul investigațiilor clinice și 
sistemul de gestionare a riscurilor.
(10) După eliminarea tuturor 
informațiilor care prezintă caracter de 
confidențialitate comercială, autoritatea 
națională competentă pune la dispoziția 
publicului raportul de evaluare, împreună 
cu motivele care justifică avizul, fără 
întârziere, în termen de maximum 15 zile.
(11) Statele membre informează Agenția 
cu privire la eventualele autorizații de 
introducere pe piață acordate.
(12) După acordarea autorizației de 
introducere pe piață, titularul acesteia 
informează autoritatea competentă a 
statului membru emitent cu privire la data 
introducerii efective pe piață a 
dispozitivului medical în respectivul stat 
membru.
(13) Titularul autorizației de introducere 
pe piață informează, de asemenea, 
autoritatea competentă dacă dispozitivul 
medical încetează să mai fie introdus pe 
piața statului membru respectiv, temporar 
sau permanent, prezentând motivele 
medicale și/sau economice care au 
determinat acest lucru.

Or. en

Amendamentul 247
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Capitolul 5 – secțiunea 1 a – articolul 39 f (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39f
Recunoașterea reciprocă a autorizațiilor 
descentralizate de introducere pe piață

(1) MDCG instituit prin articolul 76 este 
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responsabil pentru examinarea tuturor 
aspectelor legate de autorizarea 
introducerii pe piață în mai multe state 
membre a unui dispozitiv medical care 
poate fi autorizat în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 39e.
(2) În vederea acordării autorizației de 
introducere pe piață pentru un astfel de 
dispozitiv medical de diagnostic in vitro în 
mai multe state membre, solicitantul 
depune o cerere pe baza unui dosar 
identic la autoritățile competente din 
statele membre respective. Dosarul 
conține informațiile și documentele 
menționate în anexele VIII, IX și X la 
prezentul regulament. Documentele 
prezentate includ o listă a statelor membre 
vizate în cerere. Solicitantul solicită unuia 
dintre statele membre să acționeze în 
calitate de „stat membru de referință” și 
să elaboreze un raport de evaluare a 
dispozitivului medical pentru diagnostic 
in vitro în conformitate cu alineatul (3) 
sau (4).
(3) În cazul în care în momentul 
depunerii cererii a fost deja emisă o 
autorizație de introducere pe piață pentru 
respectivul dispozitiv medical de 
diagnostic in vitro, statul membru în 
cauză recunoaște autorizația de 
introducere pe piață emisă de statul 
membru de referință, și anume statul 
membru care a emis pentru prima dată 
autorizația de introducere pe piață. În 
acest scop, titularul autorizației de 
introducere pe piață solicită statului 
membru de referință să actualizeze 
raportul existent de evaluare a 
dispozitivului medical autorizat pentru 
diagnostic in vitro. Statul membru de 
referință actualizează raportul de 
evaluare în termen de 90 de zile de la 
primirea unei cereri valabile. Raportul de 
evaluare, însoțit de orice alte informații 
sau documente relevante, se transmite 
statului membru în cauză și solicitantului.
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(4) În cazul în care în momentul 
depunerii cererii nu a fost încă emisă o 
autorizație de introducere pe piață pentru 
respectivul dispozitiv medical pentru 
diagnostic in vitro, solicitantul solicită 
statului membru de referință să elaboreze 
un proiect de raport de evaluare. Statul 
membru de referință întocmește raportul 
în termen de 120 de zile de la primirea 
unei cereri valabile și îl transmite statelor 
membre în cauză și solicitantului.
(5) În termen de 90 de zile de la primirea 
documentelor menționate la alineatele (3) 
și (4), statele membre în cauză aprobă 
raportul de evaluare și informează statul 
membru de referință cu privire la aceasta. 
Statul membru de referință constată 
acordul tuturor părților, închide 
procedura și îl informează pe solicitant în 
consecință.
(6) Fiecare stat membru în care s-a depus 
o cerere în conformitate cu alineatul (2) 
adoptă o decizie în conformitate cu 
raportul de evaluare aprobat, în termen 
de 30 de zile de la confirmarea acordului.
(7) Dacă în termenul prevăzut la 
alineatul (5) un stat membru în cauză nu 
poate aproba raportul de evaluare din 
cauza unui risc potențial grav pentru 
sănătatea publică, respectivul stat 
membru transmite o descriere detaliată a 
motivelor care stau la baza poziției sale 
statului membru de referință, celorlalte 
state membre în cauză și solicitantului. 
Elementele de dezacord se supun de 
îndată atenției MDCG.
(8) În cadrul MDCG, toate statele membre 
menționate la alineatul (7) depun eforturi 
pentru a ajunge la un acord privind 
acțiunile de întreprins. Ele îi dau 
solicitantului posibilitatea să își prezinte 
punctul de vedere oral sau în scris. În 
cazul în care, în termen de 60 de zile de la 
comunicarea elementelor de dezacord, 
statele membre ajung la un acord, statul 
membru de referință constată acordul, 
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încheie procedura și îl informează pe 
solicitant în consecință. Se aplică 
prevederile alineatului (6).
(9) În cazul în care statele membre nu 
reușesc să ajungă la un acord în termenul 
de 60 de zile stabilit la alineatul (7), 
Agenția este informată de îndată în 
vederea aplicării procedurii prevăzute la 
articolul 39g. Agenției i se pune la 
dispoziție o descriere detaliată a 
elementelor în legătură cu care statele 
membre nu au putut ajunge la un acord și 
motivele acestui dezacord. Solicitantului i 
se transmite o copie.
(10) De îndată ce este informat că Agenția 
a fost sesizată în acest sens, solicitantul 
transmite Agenției, fără întârziere, o copie 
a informațiilor și documentelor 
menționate la alineatul (2).
(11) În situația prevăzută la alineatul (9), 
statele membre care au aprobat raportul 
de evaluare al statului membru de 
referință pot să autorizeze dispozitivul 
medical, la cererea solicitantului, fără să 
aștepte rezultatul procedurii prevăzute la 
articolul 39g. În acest caz, autorizația este 
acordată fără să aducă atingere 
rezultatului acestei proceduri.

Or. en

Amendamentul 248
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Capitolul 5 – secțiunea 1 a – articolul 39 g (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39g
Procedura de arbitraj în caz de dezacord 
cu privire la recunoașterea reciprocă a 
autorizațiilor de introducere pe piață

(1) În cazul în care se face trimitere la 
procedura prevăzută la prezentul articol, 
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Comitetul pentru dispozitive medicale 
menționat la articolul 84 alineatul (1) 
examinează problema respectivă și emite 
un aviz motivat în termen de 60 de zile de 
la data la care a fost sesizat.
În caz de urgență și la propunerea 
președintelui, comitetul poate conveni 
asupra unui termen mai scurt.
(2) În vederea examinării problemei, 
Comitetul pentru dispozitive medicale îl 
numește raportor pe unul dintre membrii 
săi. Comitetul poate, de asemenea, numi 
experți independenți pentru a primi 
consultanță privind chestiuni specifice. La 
numirea experților, comitetul le stabilește 
sarcinile și specifică termenul de realizare 
a acestora.
(3) Înainte de emiterea avizului, 
Comitetul pentru dispozitive medicale 
oferă solicitantului sau titularului 
autorizației de introducere pe piață 
posibilitatea de a prezenta explicații 
verbale sau scrise, într-un termen pe care 
îl precizează.
Comitetul poate suspenda termenele 
menționate la alineatul (1) pentru a-i 
permite solicitantului sau titularului 
autorizației de introducere pe piață să își 
pregătească explicațiile.
(4) Agenția informează de îndată 
solicitantul sau titularul autorizației de 
introducere pe piață cu privire la avizul 
comitetului în privința autorizării 
introducerii pe piață a dispozitivului 
medical pentru diagnostic in vitro în 
cauză.
În termen de 15 zile de la primirea 
avizului Comitetului pentru dispozitive 
medicale, solicitantul sau titularul 
autorizației de introducere pe piață poate 
notifica Agenției în scris intenția sa de a 
cere o reexaminare a avizului. În acest 
caz, el transmite Agenției motivele 
detaliate ale cererii în termen de 60 de zile 
de la primirea avizului.
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În termen de 60 de zile de la data primirii 
motivelor pentru cerere, comitetul își 
reexaminează avizul. Comitetul numește 
un alt raportor și, dacă este cazul, un alt 
coraportor, diferiți de raportorul și 
coraportorul numiți pentru avizul inițial. 
În procedura de reexaminare sunt 
abordate doar aspectele pe care le-a 
identificat solicitantul sau titularul 
autorizației de introducere pe piață și se 
utilizează doar datele științifice 
disponibile în momentul adoptării 
avizului inițial al comitetului. Solicitantul 
sau titularul autorizației de introducere pe 
piață poate solicita ca comitetul să 
consulte comitetul consultativ, înființat în 
conformitate cu articolul 78a din 
Regulamentul (UE) [Trimitere la viitorul 
regulament privind dispozitivele medicale] 
cu privire la reexaminare.
Motivația concluziei reexaminării se 
anexează la raportul de evaluare 
menționat la alineatul (5) din prezentul 
articol.
(5) În termen de 15 zile de la adoptarea 
avizului definitiv al Comitetului pentru 
dispozitive medicale, Agenția îl transmite 
statelor membre, Comisiei și solicitantului 
sau titularului autorizației de introducere 
pe piață, însoțit de raportul de evaluare a 
dispozitivului medical pentru diagnostic 
in vitro și de motivația concluziilor sale.
În cazul unui aviz favorabil privind 
cererea de recunoaștere reciprocă a unei 
autorizații descentralizate de introducere 
pe piață pentru un dispozitiv medical 
menționat la articolul 39f, la aviz se 
anexează următoarele documente:
(a) documentele de însoțire menționate la 
articolul 39f alineatul (2);
(b) eventualele condiții care afectează 
autorizația;
(c) detalii cu privire la orice condiții 
recomandate sau orice restricții impuse în 
legătură cu utilizarea sigură și eficace a 
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dispozitivului medical pentru diagnostic 
in vitro;
(d) textul propus pentru eticheta și 
prospectul dispozitivului medical.
(6) În termen de 15 zile de la primirea 
avizului menționat la alineatul (5), 
Comisia întocmește proiectul deciziei care 
urmează să fie luată cu privire la cerere, 
ținând seama de legislația Uniunii.
În cazul unui proiect de decizie care 
prevede acordarea autorizației de 
introducere pe piață, se anexează 
documentele menționate la alineatul (5).
În cazul în care proiectul de decizie diferă 
de avizul Agenției, Comisia anexează, de 
asemenea, o explicație detaliată a 
motivelor care stau la baza acestor 
diferențe.
Proiectul de decizie este transmis statelor 
membre și solicitantului sau titularului 
autorizației de introducere pe piață.
Statele membre au la dispoziție 22 de zile 
pentru a trimite Comisiei observații în 
scris cu privire la proiectul de decizie. Cu 
toate acestea, dacă trebuie luată o decizie 
urgentă, președintele Comitetului pentru 
dispozitive medicale poate stabili un 
termen mai scurt, în funcție de urgența 
situației. Acest termen nu este mai scurt 
de cinci zile, în afara unor situații 
excepționale.
(7) Statele membre pot solicita în scris ca 
proiectul de decizie menționat la 
alineatul (6) să fie discutat într-o ședință 
plenară a Comitetului pentru dispozitive 
medicale, în conformitate cu articolul 84 
alineatul (1), motivându-și solicitarea.
În cazul în care, în opinia Comisiei, 
observațiile scrise ale unui stat membru 
ridică noi chestiuni importante de ordin 
științific sau tehnic care nu au fost 
abordate în avizul emis de Agenție, 
președintele Comitetului pentru 
dispozitive medicale suspendă procedura 
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și trimite cererea înapoi Agenției pentru a 
fi reexaminată.
(8) Comisia adoptă o decizie finală în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 84 alineatul (3), în termen de 30 
zile de la încheierea acesteia. Comisia 
actualizează informațiile privind 
dispozitivul în cauză în sistemul electronic 
prevăzut la articolul 39b.
(9) Refuzul de a acorda o autorizație de 
introducere pe piață reprezintă o 
interdicție de a introduce pe piață 
respectivul dispozitiv în întreaga Uniune.
(10) Decizia menționată la alineatul (8) se 
adresează tuturor statelor membre și se 
comunică titularului autorizației de 
introducere pe piață sau solicitantului. 
Statele membre în cauză și statul membru 
de referință acordă sau retrag autorizația 
de introducere pe piață ori modifică, după 
caz, condițiile de autorizare în măsura 
necesară pentru a se conforma deciziei, în 
termen de 30 de zile de la notificare. 
Statele membre informează Comisia și 
Agenția cu privire la aceasta.

Or. en

Amendamentul 249
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Capitolul 5 – secțiunea 1 a – articolul 39 h (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39h
Modificarea autorizației de introducere pe 

piață
(1) Orice cerere a titularului unei 
autorizații de introducere pe piață de 
modificare a unei autorizații de 
introducere pe piață care a fost acordată 
în conformitate cu dispozițiile 
articolelor 39c, 39e și 39f se înaintează 
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tuturor statelor membre care au autorizat 
anterior dispozitivul medical pentru 
diagnostic in vitro în cauză.
Comisia este împuternicită să adopte, în 
consultare cu Agenția și în conformitate 
cu articolul 85 din prezentul regulament, 
acte delegate pentru adoptarea 
modalităților adecvate de examinare a 
modificărilor condițiilor conexe unei 
autorizații de introducere pe piață.
(2) În caz de arbitraj supus Comisiei, 
procedura prevăzută la articolul 39g se 
aplică prin analogie modificărilor aduse 
autorizației de introducere pe piață.
(3) În cazul în care un stat membru 
consideră că pentru protecția sănătății 
publice este necesară modificarea unei 
autorizații de introducere pe piață care a 
fost acordată în conformitate cu 
dispozițiile prezentului capitol ori 
suspendarea sau retragerea acesteia, 
statul membru în cauză sesizează de 
îndată Agenția în vederea aplicării 
procedurii prevăzute la articolul 39g.
În cazuri excepționale, atunci când este 
esențial să se acționeze de urgență pentru 
a proteja sănătatea publică până la luarea 
unei decizii definitive, un stat membru 
poate să suspende introducere pe piață și 
utilizarea dispozitivului în cauză pe 
teritoriul său. Acesta informează Comisia, 
Agenția și celelalte state membre cu 
privire la motivele acestei măsuri cel mai 
târziu în următoarea zi lucrătoare.

Or. en

Amendamentul 250
Margrete Auken

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

Articolul 39a
Procedura de obținere a autorizației de 

introducere pe piață
(1) Dispozitivele din clasa D pot fi 
introduse pe piață în Uniune doar dacă 
dispun de o autorizație de introducere pe 
piață acordată prin procedura centralizată 
menționată la articolul 41c și în 
conformitate cu dispozițiile din prezentul 
regulament.
(2) Dispozitivele menționate la 
alineatul (1) care sunt deja introduse pe 
piața Uniunii la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament trebuie să dețină o 
autorizație de introducere pe piață în 
conformitate cu procedurile prevăzute la 
prezenta secțiune începând de la data la 
care le expiră certificatele.
(3) O autorizație de introducere pe piață 
acordată în temeiul prezentei secțiuni este 
valabilă cinci ani. Autorizația de 
introducere pe piață poate fi reînnoită 
după cinci ani pe baza unei reevaluări a 
raportului riscuri/beneficii efectuată de 
către Agenție.
(4) Toate cererile de autorizații de 
introducere pe piață și autorizațiile de 
introducere pe piață acordate în temeiul 
articolelor 41c, 41d, 41e și 41f, precum și 
informațiile menționate la articolul 41b 
sunt introduse fie de Comisie, fie de 
statele membre, după caz, în sistemul 
electronic menționat la articolul 41b 
alineatul (1), fără întârziere și în cel mult 
15 zile de la primirea lor. Înainte de a 
examina o cerere de autorizație de 
introducere pe piață pentru un dispozitiv 
medical, Comitetul de autorizare a 
dispozitivelor medicale, menționat la 
articolul 41c, sau autoritatea competentă 
din statul membru în cauză verifică să nu 
se fi introdus o altă cerere pentru același 
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dispozitiv medical.

Or. en

Amendamentul 251
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 39 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39b
Sistemul electronic de autorizații de 

introducere pe piață
(1) Comisia, în colaborare cu statele 
membre, înființează și gestionează un 
sistem electronic de înregistrare pentru 
cererile de autorizații de introducere pe 
piață și autorizațiile de introducere pe 
piață acordate în temeiul prezentei 
secțiuni care să colecteze și prelucreze 
următoarele informații:
– denumirea producătorului;
– denumirea dispozitivului medical pentru 
diagnostic in vitro;
– documentația care însoțește cererea de 
autorizație de introducere pe piață;
– raportul de evaluare pentru dispozitivul 
medical de diagnostic in vitro emis în 
cursul procedurii de autorizare a 
introducerii pe piață;
– data acordării autorizației de 
introducere pe piață și, dacă este diferită, 
data la care dispozitivul este introdus pe 
piață;
– eventualele informații privind 
suspendarea sau retragerea autorizației 
de introducere pe piață.
(2) Informațiile colectate și prelucrate 
sunt introduse în sistemul electronic de 
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către Agenția Europeană pentru 
Medicamente.
(3) În cazul în care informațiile respective 
trebuie actualizate în legătură cu 
introducerea pe piață a unui dispozitiv 
sau cu suspendarea ori retragerea 
dispozitivului de pe piață, producătorul 
informează de îndată Agenția, care 
actualizează imediat informațiile în 
sistemul electronic.
(4) Informațiile colectate și prelucrate de 
sistemul electronic în legătură cu cererile 
de autorizații de introducere pe piață sunt 
accesibile doar statelor membre, Agenției 
și Comisiei. Informațiile colectate și 
prelucrate de sistemul electronic în 
legătură cu autorizațiile de introducere pe 
piață acordate sunt accesibile publicului.

Or. en

Amendamentul 252
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 39 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39c
Procedura centralizată

(1) Se instituie un Comitet de autorizare a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro în conformitate cu dispozițiile 
articolului 39d. Comitetul face parte din 
Agenția Europeană pentru Medicamente.
(2) Comitetul de autorizare a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro este responsabil pentru elaborarea 
avizului Agenției privind orice aspect 
legat de admisibilitatea solicitărilor 
depuse în conformitate cu procedura 
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centralizată.
(3) Cererile pentru dispozitivele 
menționate la articolul 39a alineatul (1) 
includ informațiile și documentele 
menționate în anexele VII, VIII, IX și X, 
după caz.
(4) Cererea este însoțită de taxa datorată 
Agenției pentru examinarea cererii.
(5) Agenția se asigură că avizul 
Comitetului de autorizare a dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro este 
emis în termen de 210 zile de la primirea 
unei cereri valabile. Comitetul de 
autorizare a dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic in vitro dispune de cel 
puțin 80 de zile de la primirea unei cereri 
pentru a analiza datele științifice din 
documentația care însoțește o cerere de 
autorizație de introducere pe piață. Pe 
baza unei cereri justificate corespunzător 
din partea Comitetului de autorizare a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro, Agenția poate prelungi acest 
termen.
(6) Comitetul poate solicita 
producătorului, o singură dată, să 
prezinte informații suplimentare care sunt 
necesare, din motive științifice, pentru 
evaluarea cererii de autorizație de 
introducere pe piață. În cazul în care 
comitetul face o astfel de solicitare, 
termenul menționat la alineatul (5) se 
suspendă până la prezentarea 
informațiilor solicitate.
(7) În consultare cu Agenția, statele 
membre și părțile interesate, Comisia 
întocmește un ghid detaliat cu privire la 
forma de prezentare a cererilor de 
autorizație.
(8) În cazul în care consideră acest lucru 
necesar pentru finalizarea examinării 
unei cereri, Comitetul de autorizare a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro îi poate impune solicitantului o 
inspecție specifică a instalațiilor de 
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producție pentru dispozitivul medical de 
diagnostic in vitro în cauză. Astfel de 
inspecții sunt neanunțate. Inspecția se 
efectuează în termenul menționat la 
alineatul (5) de către inspectori ai statului 
membru în cauză care au calificările 
necesare. Inspectorii pot fi însoțiți de un 
raportor sau un expert numit de 
Comitetul de autorizare a dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro.
(9) Agenția informează de îndată 
solicitantul în cazul în care avizul 
Comitetului de autorizare a dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro este 
că:
(a) cererea nu corespunde criteriilor de 
autorizare stabilite de prezentul 
regulament;
(b) documentația care însoțește cererea 
nu respectă dispozițiile prezentului 
regulament și trebuie modificată sau 
completată;
(c) autorizația de introducere pe piață 
trebuie acordată sub rezerva anumitor 
condiții;
(d) autorizația de introducere pe piață 
pentru dispozitivul medical de diagnostic 
in vitro în cauză trebuie refuzată, 
deoarece dispozitivul nu este conform 
prezentului regulament.
(10) În termen de 15 zile de la primirea 
avizului menționat la alineatul (9), 
solicitantul poate notifica Agenția în scris 
cu privire la intenția sa de a cere o 
reexaminare a avizului. În acest caz, el 
transmite Agenției motivele detaliate ale 
cererii în termen de 60 de zile de la 
primirea avizului. În termen de 60 de zile 
de la data primirii motivelor pentru 
cerere, Comitetul de autorizare a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro își reexaminează avizul. Comitetul 
de autorizare a dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic in vitro numește un alt 
raportor și, după caz, un alt co-raportor 
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decât cei numiți pentru avizul inițial. În 
procedura de reexaminare pot fi abordate 
doar aspectele pe care le-a identificat 
inițial solicitantul și se pot utiliza doar 
datele științifice disponibile în momentul 
adoptării avizului inițial al Comitetului de 
autorizare a dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic in vitro. Solicitantul 
poate cere ca Comitetul de autorizare a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro să consulte un grup consultativ 
științific cu privire la reexaminare.
(11) În termen de 15 zile de la adoptarea 
avizului definitiv al Comitetului de 
autorizare a dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic in vitro, Agenția îl 
transmite Comisiei, statelor membre și 
solicitantului, însoțit de un raport care 
descrie evaluarea dispozitivului medical 
de către Comitetul de autorizare a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro și care prezintă motivația 
concluziilor sale.
(12) În cazul în care un solicitant își 
retrage cererea de autorizație de 
introducere pe piață înaintată Agenției 
înainte să fi fost emis vreun aviz privind 
cererea în cauză, solicitantul comunică 
Agenției motivele retragerii cererii. 
Agenția face publice aceste informații și 
publică raportul de evaluare, în cazul în 
care este disponibil, după ce elimină toate 
informațiile cu caracter de 
confidențialitate comercială.
(13) În termen de 15 zile de la primirea 
avizului menționat la alineatul (11), 
Comisia întocmește proiectul deciziei care 
urmează să fie luată cu privire la cerere. 
În cazul în care proiectul de decizie diferă 
de avizul Agenției, Comisia anexează o 
explicație detaliată a motivelor care stau 
la baza acestor diferențe. Proiectul de 
decizie este transmis statelor membre și 
solicitantului. Statele membre au la 
dispoziție 22 de zile pentru a trimite 
Comisiei observații în scris cu privire la 
proiectul de decizie. Cu toate acestea, 
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dacă trebuie luată o decizie urgentă, 
președintele Comitetului pentru 
dispozitive medicale pentru diagnostic in 
vitro poate stabili un termen mai scurt, în 
funcție de urgența situației. Acest termen 
nu este mai scurt de cinci zile, în afara 
unor situații excepționale;
(14) Statele membre pot solicita în scris ca 
proiectul de decizie menționat la 
alineatul (13) să fie discutat într-o ședință 
plenară a Comitetului pentru dispozitive 
medicale pentru diagnostic in vitro, 
motivându-și solicitarea. În cazul în care, 
în opinia Comisiei, observațiile scrise ale 
unui stat membru ridică noi chestiuni 
importante de ordin științific sau tehnic 
care nu au fost abordate în avizul emis de 
Agenție, președintele Comitetului pentru 
dispozitive medicale pentru diagnostic in 
vitro suspendă procedura și trimite 
cererea înapoi Agenției pentru a fi 
reexaminată.
(15) Comisia adoptă o decizie finală în 
termen de 30 de zile de la încheierea 
procedurii de examinare prevăzute la 
articolul [...].
(16) Refuzul de a acorda o autorizație de 
introducere pe piață reprezintă o 
interdicție de a introduce pe piață 
dispozitivele menționate la articolul 39a 
alineatul (1) în întreaga Uniune.
(17) După acordarea autorizației de 
introducere pe piață, titularul acesteia 
informează Agenția cu privire la data
introducerii efective pe piață a 
dispozitivului medical în statele membre, 
ținând seama de diferitele forme de 
prezentare autorizate.
(18) Titularul autorizației de introducere 
pe piață informează, de asemenea, 
Agenția dacă produsul încetează să mai 
fie introdus pe piață, temporar sau 
permanent, prezentând motivele medicale 
și/sau economice care au determinat acest 
lucru.
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Amendamentul 253
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 39 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39d
Comitetul de autorizare a dispozitivelor 

medicale pentru diagnostic in vitro
(1) Comitetul de autorizare a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro are următoarea componență:
(a) câte un membru și un membru 
supleant numiți de fiecare stat membru în 
conformitate cu alineatul (3) din 
prezentul articol;
(b) șase membri numiți de Comisie, 
pentru a asigura disponibilitatea în cadrul 
Comitetului a competențelor de 
specialitate relevante în materie de 
dispozitive medicale, pe baza unei invitații 
publice de manifestare a interesului;
(c) un membru și un membru supleant 
numiți de Comisie, pe baza unei invitații 
publice de manifestare a interesului, după 
consultarea Parlamentului European, 
pentru a reprezenta cadrele medicale;
(d) un membru și un membru supleant 
numiți de Comisie, pe baza unei invitații 
publice de manifestare a interesului, după 
consultarea Parlamentului European, 
pentru a reprezenta organizațiile 
pacienților. Membrii supleanți îi 
reprezintă pe membri în absența acestora 
și votează în numele lor. Membrii 
supleanți menționați la litera (a) pot fi 
numiți raportori în conformitate cu 
articolul 62 din Regulamentul (CE) 
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nr. 726/2004.
(2) Un stat membru își poate delega 
sarcinile din cadrul Comitetului de 
autorizare a dispozitivelor medicale unui 
alt stat membru. Fiecare stat membru 
poate reprezenta cel mult un alt stat 
membru.
(3) Membrii și membrii supleanți ai 
Comitetului de autorizare a dispozitivelor 
medicale sunt numiți pe baza 
cunoștințelor lor de specialitate în 
domeniul dispozitivelor medicale pentru a 
garanta cele mai înalte niveluri de 
specializare și o gamă largă de cunoștințe 
de specialitate. În acest sens, statele 
membre cooperează cu consiliul de 
administrație al Agenției și cu Comisia 
pentru a se asigura că componența 
Comitetului de autorizare a dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro 
acoperă domeniile științifice relevante 
pentru sarcinile sale.
(4) Membrii și membrii supleanți ai 
Comitetului de autorizare a dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro sunt 
numiți pentru un mandat de trei ani, care 
poate fi prelungit o dată, iar ulterior poate 
fi reînnoit în conformitate cu procedurile 
menționate la alineatul (1). Comitetul își 
alege președintele dintre membrii săi 
titulari, pentru un mandat de trei ani, care 
poate fi prelungit o dată.
(5) Articolul 61 alineatele (3), (4), (5), (6), 
(7) și (8) din Regulamentul (CE) 
nr. 726/2004 se aplică Comitetului de 
autorizare a dispozitivelor medicale.
(6) Mandatul Comitetului de autorizare a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro include toate aspectele evaluării 
dispozitivelor medicale în sensul 
procedurilor prevăzute la articolele 39c;

Or. en
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Amendamentul 254
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 39 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39e
Membrii Comitetului de autorizare a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro se angajează să acționeze în mod 
independent, pentru interesul public. 
Înainte de preluarea atribuțiilor lor, ei 
furnizează un angajament și o declarație 
de interese, indicând fie absența oricărui 
interes care s-ar putea considera că le 
prejudiciază independența, fie orice 
interese directe sau indirecte care ar 
putea aduce atingere independenței lor. 
Aceste declarații sunt verificate de către 
Comisie.

Or. en

Amendamentul 255
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 39 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39f
Modificarea autorizației de introducere pe 

piață
(1) Orice cerere a titularului unei 
autorizații de introducere pe piață, privind 
modificarea autorizației de introducere pe 
piață care a fost acordată în conformitate 
cu dispozițiile articolului 41c, se prezintă 
Comisiei. Comisia este împuternicită să 
adopte, în consultare cu Agenția și în 
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conformitate cu articolul 89 din prezentul 
regulament, acte delegate pentru 
adoptarea modalităților adecvate de 
examinare a modificărilor condițiilor 
conexe unei autorizații de introducere pe 
piață.
(2) În cazul în care un stat membru 
consideră că pentru protecția sănătății 
publice este necesară modificarea unei 
autorizații de introducere pe piață care a 
fost acordată în conformitate cu 
dispozițiile prezentului capitol ori 
suspendarea sau retragerea acesteia, 
statul membru în cauză poate solicita ca 
subiectul să fie discutat în cadrul unei 
întruniri plenare a Comitetului pentru 
dispozitive medicale pentru diagnostic in 
vitro, motivându-și solicitarea în mod 
detaliat. În situații excepționale în care, în 
opinia Comisiei, observațiile scrise ale 
unui stat membru ridică noi chestiuni 
importante de ordin științific sau tehnic 
care nu au fost abordate în autorizație, 
președintele Comitetului pentru 
dispozitive medicale pentru diagnostic in 
vitro suspendă autorizația și trimite 
cererea Agenției pentru a fi reexaminată.

Or. en

Amendamentul 256
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii de dispozitive clasificate în 
clasa D, altele decât dispozitivele care fac 
obiectul evaluării performanței, sunt 
supuse unei evaluări a conformității pe 
baza asigurării totale a calității, a 
examinării dosarului proiectului și a 

Producătorii de dispozitive clasificate în 
clasa D, altele decât dispozitivele care fac 
obiectul evaluării performanței, sunt supuși 
unei proceduri centralizate de autorizare 
pentru introducerea pe piață.
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verificării lotului, astfel cum se specifică 
în anexa VIII. În mod alternativ, 
producătorul poate alege să aplice o 
evaluare a conformității bazată pe 
examinarea de tip, astfel cum se specifică 
în anexa IX, împreună cu o evaluare a 
conformității pe baza asigurării calității 
producției, inclusiv verificarea lotului, 
astfel cum se specifică în anexa X.

Or. en

Amendamentul 257
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii de dispozitive clasificate în 
clasa D, altele decât dispozitivele care fac 
obiectul evaluării performanței, sunt 
supuse unei evaluări a conformității pe 
baza asigurării totale a calității, a 
examinării dosarului proiectului și a 
verificării lotului, astfel cum se specifică în 
anexa VIII. În mod alternativ, producătorul 
poate alege să aplice o evaluare a 
conformității bazată pe examinarea de tip, 
astfel cum se specifică în anexa IX, 
împreună cu o evaluare a conformității pe 
baza asigurării calității producției, inclusiv 
verificarea lotului, astfel cum se specifică 
în anexa X.

Producătorii de dispozitive clasificate în 
clasa D, altele decât dispozitivele care fac 
obiectul evaluării performanței, sunt supuși 
unei autorizări a introducerii pe piață pe 
baza asigurării totale a calității, a 
examinării dosarului proiectului și a 
verificării lotului, astfel cum se specifică în 
anexa VIII. În mod alternativ, producătorul 
poate alege să aplice o autorizare a 
introducerii pe piață bazată pe examinarea 
de tip, astfel cum se specifică în anexa IX, 
împreună cu o autorizare a introducerii pe 
piață pe baza asigurării calității producției, 
inclusiv verificarea lotului, astfel cum se 
specifică în anexa X.

Or. en

Amendamentul 258
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, în cazul în care un laborator de 
referință este desemnat în conformitate cu 
articolul 78, organismul notificat care 
efectuează evaluarea conformității solicită 
ca laboratorul de referință să verifice 
conformitatea dispozitivului cu STC 
aplicabile, atunci când acestea sunt 
disponibile, sau cu alte soluții alese de 
producător pentru a garanta un nivel de 
siguranță și performanță care este cel puțin 
echivalent, după cum se precizează în 
secțiunea 5.4 din anexa VIII și în 
secțiunea 3.5 din anexa IX.

În plus, în cazul în care un laborator de 
referință este desemnat în conformitate cu 
articolul 78, Comitetul de autorizare a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro menționat la articolul 39c sau 
autoritatea națională solicită ca 
laboratorul de referință să verifice 
conformitatea dispozitivului cu STC 
aplicabile, atunci când acestea sunt 
disponibile, sau cu alte soluții alese de 
producător pentru a garanta un nivel de 
siguranță și performanță care este cel puțin 
echivalent, după cum se precizează în 
secțiunea 5.4 din anexa VIII și în 
secțiunea 3.5 din anexa IX.

Or. en

Amendamentul 259
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, în cazul în care un laborator de 
referință este desemnat în conformitate cu 
articolul 78, organismul notificat care 
efectuează evaluarea conformității solicită 
ca laboratorul de referință să verifice 
conformitatea dispozitivului cu STC 
aplicabile, atunci când acestea sunt 
disponibile, sau cu alte soluții alese de 
producător pentru a garanta un nivel de 
siguranță și performanță care este cel 
puțin echivalent, după cum se precizează 
în secțiunea 5.4 din anexa VIII și în 
secțiunea 3.5 din anexa IX.

În plus, în cazul în care un laborator de 
referință este desemnat în conformitate cu 
articolul 78, organismul notificat care 
efectuează evaluarea conformității solicită 
ca laboratorul de referință să verifice prin 
teste de laborator conformitatea 
dispozitivului cu STC aplicabile, după cum 
se precizează în secțiunea 5.4 din 
anexa VIII și în secțiunea 3.5 din anexa IX.
Testele de laborator efectuate de un 
laborator de referință se axează în special 
pe sensibilitatea analitică și pe 
specificitate, folosind materiale de 
referință și sensibilitatea și specificitatea 
diagnosticului, dar și specimene ale 
infecțiilor în fază incipientă sau de 
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maturitate.

Or. en

Justificare

Din experiența legislației curente, este necesară o descriere clară a faptului că implicarea 
laboratoarelor de referință înseamnă efectuarea de teste, iar nu de cercetări teoretice.

Amendamentul 260
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru dispozitivele de diagnostic 
companion destinate a fi utilizate pentru a 
evalua eligibilitatea pacientului pentru 
tratamentul cu un anumit medicament, 
organismul notificat consultă una dintre 
autoritățile competente desemnate de 
statele membre în conformitate cu 
Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod 
comunitar cu privire la medicamentele de 
uz uman sau Agenția Europeană pentru 
Medicamente (EMA), în conformitate cu 
procedurile prevăzute în secțiunea 6.2 din 
anexa VIII și în secțiunea 3.6 din anexa 
IX.

Pentru dispozitivele de diagnostic 
companion în cazul cărora a fost 
desemnat un laborator de referință în 
conformitate cu articolul 78, organismul 
notificat care efectuează evaluarea 
conformității solicită ca laboratorul de 
referință să verifice conformitatea 
dispozitivului cu STC aplicabile, dacă este 
cazul.

Or. en

Justificare

Astfel, dispozitivele de diagnostic companion vor face obiectul unei dezvoltări comune a STC 
de către EMA și experții DIV din partea organismelor notificate și ai autorităților competente 
pentru dispozitive medicale DIV.

Amendamentul 261
Dagmar Roth-Behrendt
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Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii de dispozitive clasificate în 
clasa C, altele decât dispozitivele care fac 
obiectul evaluării performanței, sunt 
supuse unei evaluări a conformității pe 
baza asigurării totale a calității, astfel cum 
se specifică în anexa VIII, cu evaluarea 
documentației privind proiectul din 
documentația tehnică pe o bază 
reprezentativă. În mod alternativ, 
producătorul poate alege să aplice o 
evaluare a conformității bazată pe 
examinarea de tip, astfel cum se specifică 
în anexa IX, împreună cu o evaluare a 
conformității pe baza asigurării calității 
producției, astfel cum se specifică în 
anexa X.

Prin derogare de la dispozițiile 
articolului 39a, producătorii de dispozitive 
clasificate în clasa C, altele decât 
dispozitivele care fac obiectul evaluării 
performanței, sunt supuși unei evaluări a 
conformității pe baza asigurării totale a 
calității, astfel cum se specifică în 
anexa VIII, cu evaluarea documentației 
privind proiectul din documentația tehnică 
pe o bază reprezentativă. În mod alternativ, 
producătorul poate alege să aplice o 
evaluare a conformității bazată pe 
examinarea de tip, astfel cum se specifică 
în anexa IX, împreună cu o evaluare a 
conformității pe baza asigurării calității 
producției, astfel cum se specifică în 
anexa X.

Or. en

Amendamentul 262
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru dispozitivul de diagnostic 
companion destinat a fi utilizat pentru a 
evalua eligibilitatea pacientului pentru 
tratamentul cu un anumit medicament,
organismul notificat consultă una dintre 
autoritățile competente desemnate de 
statele membre în conformitate cu 
Directiva 2001/83/CE sau Agenția 
Europeană pentru Medicamente (EMA), 
în conformitate cu procedurile prevăzute 
în secțiunea 6.2 din anexa VIII și în 
secțiunea 3.6 din anexa IX.

Pentru dispozitivele de diagnostic 
companion în cazul cărora a fost 
desemnat un laborator de referință în 
conformitate cu articolul 78, organismul 
notificat care efectuează evaluarea 
conformității solicită ca laboratorul de 
referință să verifice conformitatea 
dispozitivului cu STC aplicabile, dacă este 
cazul.
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Justificare

Astfel, dispozitivele de diagnostic companion vor face obiectul unei dezvoltări comune a STC 
de către EMA și experții DIV din partea organismelor notificate și ai autorităților competente 
pentru dispozitive medicale DIV.

Amendamentul 263
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii de dispozitive clasificate în 
clasa B, altele decât dispozitivele care fac 
obiectul evaluării performanței, sunt
supuse unei evaluări a conformității pe 
baza asigurării totale a calității, astfel cum 
se specifică în anexa VIII.

Prin derogare de la dispozițiile 
articolului 39a, producătorii de dispozitive 
clasificate în clasa B, altele decât 
dispozitivele care fac obiectul evaluării 
performanței, sunt supuși unei evaluări a 
conformității pe baza asigurării totale a 
calității, astfel cum se specifică în 
anexa VIII.

Or. en

Amendamentul 264
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii de dispozitive clasificate în 
clasa A, altele decât dispozitivele care fac 
obiectul evaluării performanței, declară 
conformitatea produselor lor prin emiterea 
declarației de conformitate UE menționate 
la articolul 15, după întocmirea 
documentației tehnice prevăzute în 
anexa II.

Prin derogare de la dispozițiile 
articolului 39a, producătorii de dispozitive 
clasificate în clasa A, altele decât 
dispozitivele care fac obiectul evaluării 
performanței, declară conformitatea 
produselor lor prin emiterea declarației de 
conformitate UE menționate la articolul 15, 
după întocmirea documentației tehnice 
prevăzute în anexa II.
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Or. en

Amendamentul 265
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Producătorii pot alege să aplice o 
procedură de evaluare a conformității 
aplicabilă dispozitivelor dintr-o clasă 
superioară în raport cu dispozitivul în 
cauză.

(6) Producătorii pot alege să aplice o 
autorizare a introducerii pe piață sau o 
procedură de evaluare a conformității 
aplicabilă dispozitivelor dintr-o clasă 
superioară în raport cu dispozitivul în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 266
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 9 – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- frecvența cu care eșantioanele de 
dispozitive fabricate sau loturi de 
dispozitive clasificate în clasa D urmează 
a fi trimise la un laborator de referință 
desemnat în temeiul articolului 78 în 
conformitate cu secțiunea 5.7 din anexa 
VIII și secțiunea 5.1 din anexa X sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 267
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 41 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Implicarea organismelor notificate Implicarea organismelor notificate în 
procedura de evaluare a conformității

Or. en

Amendamentul 268
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care procedura de evaluare a 
conformității necesită implicarea unui 
organism notificat, producătorul poate 
înainta o cerere unui organism notificat la 
alegerea sa, cu condiția ca organismul să 
fie notificat cu privire la activitățile de 
evaluare a conformității, procedurile de 
evaluare a conformității și dispozitivele în 
cauză. O cerere nu poate fi înaintată în 
paralel mai mult decât unui singur 
organism notificat pentru aceeași activitate 
de evaluare a conformității.

(1) În cazul în care procedura de evaluare a 
conformității necesită implicarea unui 
organism notificat, producătorul poate 
înainta o cerere unui organism notificat la 
alegerea sa, cu condiția ca organismul să 
fie notificat cu privire la activitățile de 
evaluare a conformității, procedurile de 
evaluare a conformității și dispozitivele în 
cauză. În cazul în care producătorul 
înaintează o cerere unui organism 
notificat aflat într-un alt stat membru 
decât cel în care este înregistrat, 
producătorul informează autoritatea sa 
națională responsabilă pentru 
organismele notificate cu privire la 
cerere. O cerere nu poate fi înaintată în 
paralel mai mult decât unui singur 
organism notificat pentru aceeași activitate 
de evaluare a conformității.

Or. en

Amendamentul 269
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 42
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Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. cs

Amendamentul 270
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. de

Justificare

Dacă siguranța dispozitivelor medicale urmează să fie îmbunătățită, este deosebit de 
important să se consolideze rolul organismelor notificate. Utilizarea procedurii de control ar 
putea să însemne că cele mai inovatoare dispozitive medicale devin disponibile pentru 
pacienți numai după o perioadă îndelungată.

Amendamentul 271
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. en

Amendamentul 272
Christofer Fjellner, Anna Rosbach
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Propunere de regulament
Articolul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat.

Or. en

Justificare

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 42 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class D, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities. A pre-approval system for in vitro medical 
devices will also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, 
authorities and the Commission, without ensuring an actual increase in the safety for 
patients.

Amendamentul 273
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei îi sunt notificate de către 
organismele notificate cererile de evaluări 
ale conformității dispozitivelor clasificate 
în clasa D, cu excepția cererilor de 
completare sau reînnoire a certificatelor 
existente. Notificarea este însoțită de 
proiectul de instrucțiuni de utilizare 
menționat în secțiunea 17.3 din anexa I și 
de proiectul de rezumat privind siguranța și 
performanța menționat la articolul 24. În 
notificarea sa, organismul notificat indică 
data estimată până la care evaluarea 
conformității trebuie să fie încheiată. 
Comisia transmite de îndată MDCG 
notificarea și documentele însoțitoare.

(1) Comisiei îi sunt notificate de către 
organismele notificate cererile de evaluări 
ale conformității dispozitivelor clasificate 
în clasa D și a dispozitivelor clasificate în 
clasa C care îndeplinesc cerința de 
noutate prevăzută la articolul 2 
alineatul (12a), cu excepția cererilor de 
completare sau reînnoire a certificatelor 
existente. Notificarea este însoțită de 
proiectul de instrucțiuni de utilizare 
menționat în secțiunea 17.3 din anexa I și 
de proiectul de rezumat privind siguranța și 
performanța menționat la articolul 24. În 
notificarea sa, organismul notificat indică 
data estimată până la care evaluarea 
conformității trebuie să fie încheiată. 
Comisia transmite de îndată MDCG 
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notificarea și documentele însoțitoare.

Or. en

Amendamentul 274
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 43– alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Certificatele eliberate de organismele 
notificate în conformitate cu anexele VIII, 
IX și X sunt redactate într-o limbă oficială 
a Uniunii stabilită de statul membru în 
care este stabilit organismul notificat sau
într-o limbă oficială a Uniunii acceptată de 
organismul notificat. Conținutul minim al 
certificatelor este prezentat în anexa XI.

(1) Certificatele eliberate de organismele 
notificate în conformitate cu anexele VIII, 
IX și X sunt redactate într-o limbă oficială 
a Uniunii acceptată de organismul 
notificat. Conținutul minim al certificatelor 
este prezentat în anexa XI.

Or. cs

Amendamentul 275
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazurile în care un producător își 
reziliază contractul cu un organism 
notificat și încheie un contract cu un alt 
organism notificat cu privire la evaluarea 
conformității aceluiași dispozitiv, 
modalitățile de substituire a organismului 
notificat sunt definite în mod clar într-un 
acord încheiat între producător, organismul
notificat substituit și noul organism 
notificat. Acest acord abordează cel puțin 
următoarele aspecte:

(1) În cazurile în care un producător decide 
să rezilieze contractul cu un organism 
notificat și încheie un contract cu un alt 
organism notificat cu privire la evaluarea 
conformității aceluiași dispozitiv, acesta 
informează autoritatea națională 
responsabilă pentru organismele 
notificate cu privire la această schimbare.
Modalitățile de substituire a organismului 
notificat sunt definite în mod clar într-un 
acord încheiat între producător, organismul 
notificat substituit și noul organism 
notificat. Acest acord abordează cel puțin 
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următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 276
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La cererea unui stat membru și în 
cazul în care acest lucru este în interesul 
sănătății publice sau al siguranței 
pacienților în mai mult de un stat 
membru, Comisia poate, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, să 
extindă la teritoriul Uniunii pentru o 
perioadă determinată valabilitatea unei 
autorizații acordate de un stat membru în 
conformitate cu alineatul (1) și să 
stabilească condițiile în care dispozitivul 
poate fi introdus pe piață sau pus în 
funcțiune. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 84 alineatul (3).

eliminat

Din motive imperioase de urgență 
justificate corespunzător referitoare la 
sănătatea și siguranța umană, Comisia 
adoptă acte de punere în aplicare imediat 
aplicabile, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 84 alineatul (4).

Or. pl

Justificare

Art. 45 ust. 3 wskazuje, że Komisja może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium wyrobu nie 
spełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
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wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność. Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Amendamentul 277
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Capitolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul VI Capitolul V
Dovezile clinice Dovezile clinice

Or. en

Amendamentul 278
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a verifica că dispozitivele aduc 
pacientului beneficiile preconizate, astfel 
cum specifică producătorul;

(b) pentru a verifica siguranța clinică și 
eficacitatea dispozitivelor, inclusiv
beneficiile pentru pacient, atunci când 
este utilizat în scopul preconizat, în 
populația țintă și în conformitate cu 
instrucțiunile de utilizare;

Or. en

Amendamentul 279
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate studiile referitoare la performanța 
clinică sunt concepute și realizate astfel 
încât drepturile, siguranța și bunăstarea 
subiecților care participă la astfel de studii 
referitoare la performanța clinică sunt 
protejate și datele clinice generate în urma 
studiului referitor la performanța clinică 
vor fi fiabile și solide.

(4) Toate studiile referitoare la performanța 
clinică sunt concepute și realizate astfel 
încât drepturile, siguranța și bunăstarea 
subiecților care participă la astfel de studii 
referitoare la performanța clinică sunt 
protejate în conformitate cu articolul 48a 
alineatul (3) și datele clinice generate în 
urma studiului referitor la performanța 
clinică vor fi fiabile și solide.

Or. en

Amendamentul 280
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 48a
Implicarea Comitetului de etică

(1) Autorizația de a efectua un studiu 
referitor la performanța clinică poate fi 
acordată numai în cazul în care un 
comitet de etică independent a prezentat 
anterior o evaluare pozitivă a acelui 
studiu de performanță.
(2) Declarația Comitetului de etică se 
referă în special la justificarea medicală, 
la acordul subiecților testelor ce participă 
la studiul referitor la performanța clinică, 
în urma furnizării de informații complete 
cu privire la studiul referitor la 
performanța clinică și la caracterul 
adecvat al investigatorilor și al facilităților 
de cercetare.
(3) Comitetul de etică se asigură că 
drepturile, siguranța și sănătatea 
subiecților care participă la un studiu 
referitor la performanța clinică sunt 
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protejate.
(4) Acesta este independent de cercetător 
și de sponsor și nu este supus niciunei 
influențe necorespunzătoare. Comitetul 
acționează în conformitate cu legislația și 
regulamentele țării sau ale țărilor în care 
este realizată cercetarea și trebuie să 
respecte toate normele și standardele 
internaționale relevante.
(5) Comitetul de etică este alcătuit dintr-
un număr clar definit de membri și 
înlocuitori care includ cadre medicale, 
persoane care nu sunt specialiști și cel 
puțin un pacient sau un reprezentant al 
unui pacient experimentat și bine 
informat, care dețin în mod colectiv 
calificările și experiența relevante pentru 
a putea reexamina și evalua aspectele 
științifice, medicale și etice ale studiului 
propus referitor la performanța clinică.
(6) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a crea comitete de etică 
acolo unde acestea nu există și pentru a le 
facilita activitatea.
Statele membre publică numărul, numele 
și profesia membrilor și ale supleanților 
acestora în Comitetul de etică și 
informează Comisia cu privire la 
componența sa și data la care acesta a 
început să funcționeze.

Or. en

Amendamentul 281
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sponsorul unui studiu referitor la 
performanța clinică înaintează o cerere 
către statul (statele) membru (membre) în 

Sponsorul unui studiu referitor la 
performanța clinică înaintează o cerere 
către statul (statele) membru (membre) în 
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care urmează să fie efectuat studiul, 
însoțită de documentația menționată în 
anexa XIII. În termen de șase zile de la 
primirea cererii, statul membru în cauză 
comunică sponsorului dacă studiul referitor 
la performanța clinică se încadrează în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament și dacă cererea este completă.

care urmează să fie efectuat studiul, 
însoțită de documentația menționată în 
anexa XIII. În termen de zece zile de la 
primirea cererii, statul membru în cauză 
comunică sponsorului dacă studiul referitor 
la performanța clinică se încadrează în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament și dacă cererea este completă.

Or. en

Amendamentul 282
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul implicării mai multor state 
membre, dacă nu există un acord privind 
aprobarea studiului referitor la 
performanța clinică, statele membre 
încearcă să ajungă la o concluzie 
comună. Dacă nu se ajunge la niciun 
consens, Comisia Europeană ia o decizie 
după audierea statelor membre în cauză 
și, dacă este cazul, după consultarea 
EMA.

Or. en

Justificare

Decizia statului membru raportor este obligatorie pentru celelalte state. Este posibil ca un 
stat membru raportor să susțină un studiu referitor la performanța clinică, în timp ce 
autoritățile și comitetele de etică ale majorității statelor membre în cauză să nu îl susțină. 
Chiar dacă autoritățile și comitetele de etică colaborează în scopul ajungerii la un acord, 
trebuie să existe o soluție pentru rezolvarea conflictelor. Comisia este verificată de PE și de 
Consiliu și, prin urmare, este mai autorizată să ia o astfel de decizie decât statul membru 
raportor.
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Amendamentul 283
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statul membru consideră că 
studiul referitor la performanța clinică 
pentru care s-a depus cererea nu intră în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament sau că cererea este incompletă, 
el informează sponsorul în acest sens și 
stabilește o perioadă maximă de șase zile
pentru ca sponsorul să prezinte observații 
sau să completeze cererea.

În cazul în care statul membru consideră că 
studiul referitor la performanța clinică 
pentru care s-a depus cererea nu intră în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament sau că cererea este incompletă, 
el informează sponsorul în acest sens și 
stabilește o perioadă maximă de zece zile
pentru ca sponsorul să prezinte observații 
sau să completeze cererea.

Or. en

Amendamentul 284
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statul membru nu a 
notificat sponsorul în conformitate cu 
alineatul (2) în termen de trei zile de la 
primirea observațiilor sau a cererii 
completate, studiul referitor la performanța 
clinică este considerat ca intrând în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament și cererea este considerată 
completă.

În cazul în care statul membru nu a 
notificat sponsorul în conformitate cu 
alineatul (2) în termen de cinci zile de la 
primirea observațiilor sau a cererii 
completate, studiul referitor la performanța 
clinică este considerat ca intrând în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament și cererea este considerată 
completă.

Or. en

Amendamentul 285
Dagmar Roth-Behrendt
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Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) după expirarea unei perioade de 35 de 
zile de la data validării menționate la 
alineatul (4), cu excepția cazului în care 
statul membru în cauză a notificat 
sponsorul în cursul acestei perioade cu 
privire la refuzul său pe baza unor 
considerente de sănătate publică, de 
siguranță a pacienților sau de ordine 
publică.

(c) după expirarea unei perioade de 60 de 
zile de la data validării menționate la 
alineatul (4), cu excepția cazului în care 
statul membru în cauză a notificat 
sponsorul în cursul acestei perioade cu 
privire la refuzul său pe baza unor 
considerente de sănătate publică, de 
siguranță a pacienților sau de ordine 
publică.

Or. en

Amendamentul 286
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) metodologia ce trebuie utilizată, 
numărul subiecților ce iau parte și 
rezultatul pe care îl urmărește studiul.

Or. en

Amendamentul 287
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La finalizarea studiului referitor la 
performanța clinică, sponsorul introduce 
în sistemul electronic menționat la 
articolul 51 un rezumat al rezultatelor 
acesteia alcătuit astfel încât să poată fi 
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înțeles de către o persoană care nu este 
specialist.

Or. en

Amendamentul 288
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile sunt accesibile publicului, 
prin intermediul sistemului electronic 
menționat la articolul 51, cu excepția 
cazului în care, pentru toate informațiile 
sau pentru anumite părți din acestea, 
confidențialitatea este justificată pentru 
oricare din următoarele motive:

(3) Informațiile sunt accesibile integral 
publicului, prin intermediul sistemului 
electronic menționat la articolul 51.

Or. en

Amendamentul 289
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) protecția datelor cu caracter personal 
în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001,

eliminat

Or. en

Justificare

Protecția datelor cu caracter personal este deja asigurată la alineatul 4, unde se precizează: 
„Nicio informație cu caracter personal privind subiecții care participă la studiul referitor la 
performanța clinică nu este accesibilă publicului.”
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Amendamentul 290
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) protejarea informațiilor sensibile din 
punct de vedere comercial,

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru o transparență eficace și pentru a asigura accesul cercetătorilor independenți la 
desfășurarea de studii de performanță și metaanalize aleatorii, baza de date ar trebui să fie 
pusă la dispoziția publicului.

Amendamentul 291
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) protejarea informațiilor sensibile din 
punct de vedere comercial,

eliminat

Or. en

Amendamentul 292
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) supravegherea eficace a efectuării 
studiului referitor la performanța clinică 
de către statul membru (statele membre) 
în cauză.

eliminat

Or. en

Justificare

Supravegherea eficace a studiilor de performanță nu ar trebui să fie opacă, ci transparentă și 
supusă evaluării publicului.

Amendamentul 293
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, în colaborare cu statele 
membre, înființează și gestionează un 
sistem electronic privind studiile de 
intervenție referitoare la performanța 
clinică și studiile de alt tip referitoare la 
performanța clinică care presupun riscuri 
pentru subiecții studiilor pentru a crea 
numerele unice de identificare pentru astfel 
de studii referitoare la performanța clinică 
menționate la articolul 49 alineatul (1) și 
pentru a colecta și a prelucra informațiile 
următoare:

(1) Comisia, în colaborare cu statele 
membre, înființează și gestionează un 
sistem electronic privind studiile de 
intervenție referitoare la performanța 
clinică și studiile de alt tip referitoare la 
performanța clinică care presupun riscuri 
pentru subiecții studiilor. Existența acestei 
baze de date va permite publicului 
căutarea unor studii de performanță 
specifice, iar cetățenilor și specialiștilor în 
domeniu le va permite să ia decizii 
informate cu privire la dispozitivele in 
vitro. În acest scop, sistemul electronic va 
fi utilizat pentru a crea numerele unice de 
identificare pentru astfel de studii 
referitoare la performanța clinică 
menționate la articolul 49 alineatul (1) și 
pentru a colecta și a prelucra informațiile 
următoare:

Or. en
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Justificare

Baza de date ar trebui să fie creată cu scopul de a furniza cetățenilor, medicilor și 
cercetătorilor independenți informații care să le permită să ia decizii informate cu privire la 
utilizarea dispozitivelor in vitro.

Amendamentul 294
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) rapoartele privind studiile referitoare 
la performanța clinică transmise de 
sponsori în temeiul articolului 56 
alineatul (5);

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că rapoartele privind studiile referitoare la performanța 
clinică fac parte din informațiile aflate la dispoziția publicului și a personalului medical. 
Aceste amendamente asigură atingerea unui grad de coerență în condițiile finalizării 
negocierilor privind trialurile clinice.

Amendamentul 295
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când înființează sistemul 
electronic menționat la alineatul (1), 
Comisia se asigură că acesta este 
interoperabil cu baza de date a UE pentru 
trialuri clinice cu medicamente de uz uman 
instituită în conformitate cu articolul […] 
din Regulamentul (UE) nr. [Trimitere la
viitorul regulament privind trialurile 
clinice]. Cu excepția informațiilor 

(2) Atunci când înființează sistemul 
electronic menționat la alineatul (1), 
Comisia se asigură că acesta este 
interoperabil cu baza de date a UE pentru 
trialuri clinice cu medicamente de uz uman 
instituită în conformitate cu articolul […] 
din Regulamentul (UE) nr. [Trimitere la 
viitorul regulament privind trialurile 
clinice]. Cu excepția informațiilor 
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menționate la articolul 50, informațiile 
colectate și prelucrate în sistemul 
electronic sunt accesibile numai pentru 
statele membre și pentru Comisie.

menționate la articolul 50, informațiile 
colectate și prelucrate în sistemul 
electronic sunt accesibile pentru statele 
membre și pentru Comisie. Comisia se 
asigură, de asemenea, că personalul 
medical are acces la sistemul electronic.

Or. en

Amendamentul 296
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când înființează sistemul 
electronic menționat la alineatul (1), 
Comisia se asigură că acesta este 
interoperabil cu baza de date a UE pentru 
trialuri clinice cu medicamente de uz uman 
instituită în conformitate cu articolul […] 
din Regulamentul (UE) nr. [Trimitere la 
viitorul regulament privind trialurile 
clinice]. Cu excepția informațiilor 
menționate la articolul 50, informațiile 
colectate și prelucrate în sistemul 
electronic sunt accesibile numai pentru 
statele membre și pentru Comisie.

(2) Atunci când înființează sistemul 
electronic menționat la alineatul (1), 
Comisia se asigură că acesta este 
interoperabil cu baza de date a UE pentru 
trialuri clinice cu medicamente de uz uman 
instituită în conformitate cu articolul […] 
din Regulamentul (UE) nr. [Trimitere la 
viitorul regulament privind trialurile 
clinice]. Informațiile colectate și prelucrate 
în sistemul electronic sunt accesibile pentru 
statele membre și pentru Comisie, iar 
Comisia se asigură că și personalul 
medical și pacienții au acces la sistemul 
electronic.

Or. en

Amendamentul 297
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În urma unei cereri justificate, toate 
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informațiile referitoare la un anumit 
dispozitiv medical pentru diagnostic in 
vitro disponibile în sistemul electronic 
sunt puse la dispoziția părții care a 
solicitat acest lucru, cu excepția cazului în 
care, pentru toate informațiile sau pentru 
anumite părți din acestea, 
confidențialitatea este justificată pentru 
oricare din următoarele motive:
(a) protecția datelor cu caracter personal 
în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001;
(b) protejarea informațiilor sensibile din 
punct de vedere comercial;
(c) supravegherea eficace a efectuării 
studiului referitor la performanța clinică 
de către statul membru (statele membre) 
în cauză.

Or. en

Amendamentul 298
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un stat membru a 
refuzat, a suspendat sau a anulat un studiu 
referitor la performanța clinică sau a 
solicitat o modificare substanțială sau 
oprirea temporară a unui studiu referitor la 
performanța clinică sau a primit o 
notificare din partea unui sponsor cu 
privire la încetarea anticipată a unui studiu 
referitor la performanța clinică din motive 
de siguranță, statul membru respectiv 
comunică decizia sa și motivele care stau la 
baza ei tuturor celorlalte state membre și 
Comisiei prin intermediul sistemului 
electronic menționat la articolul 51.

(1) În cazul în care un stat membru a 
refuzat, a suspendat sau a anulat un studiu 
referitor la performanța clinică sau a 
solicitat o modificare substanțială sau 
oprirea temporară a unui studiu referitor la 
performanța clinică sau a primit o 
notificare din partea unui sponsor cu 
privire la încetarea anticipată a unui studiu 
referitor la performanța clinică din motive 
de siguranță sau de eficacitate, statul 
membru respectiv comunică decizia sa și 
motivele care stau la baza deciziei 
respective tuturor celorlalte state membre 
și Comisiei prin intermediul sistemului 
electronic menționat la articolul 51.
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Or. en

Amendamentul 299
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care sponsorul a întrerupt 
temporar un studiu referitor la performanța 
clinică din motive de siguranță, el 
informează statele membre în cauză în 
termen de 15 zile de la întreruperea 
temporară.

(1) În cazul în care sponsorul a întrerupt 
temporar un studiu referitor la performanța 
clinică din motive de siguranță sau de 
eficacitate, el informează statele membre 
în cauză în termen de 15 zile de la 
întreruperea temporară.

Or. en

Amendamentul 300
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sponsorul informează fiecare stat membru 
în cauză cu privire la încheierea unui studiu 
referitor la performanța clinică în ceea ce 
privește statul membru respectiv, furnizând 
o justificare în caz de încetare anticipată. 
Notificarea respectivă se efectuează în 
termen de 15 zile de la încheierea studiului 
referitor la performanța clinică în ceea ce 
privește statul membru respectiv.

Sponsorul informează fiecare stat membru 
în cauză cu privire la încheierea unui studiu 
referitor la performanța clinică în ceea ce 
privește statul membru respectiv, furnizând 
o justificare în caz de încetare anticipată, 
astfel încât toate statele membre să poată 
informa sponsorii, ce efectuează 
concomitent studii similare privind 
performanța clinică pe teritoriul Uniunii, 
cu privire la rezultatele studiului 
respectiv. Notificarea respectivă se 
efectuează în termen de 15 zile de la 
încheierea studiului referitor la 
performanța clinică în ceea ce privește 
statul membru respectiv.

Or. en
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Amendamentul 301
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care studiul este efectuat în mai 
multe state membre, sponsorul informează 
toate statele membre în cauză cu privire la 
încheierea definitivă a studiului referitor la 
performanța clinică. Notificarea în cauză 
are loc în termen de 15 zile de la încheierea 
definitivă a studiului referitor la 
performanța clinică.

În cazul în care studiul este efectuat în mai 
multe state membre, sponsorul informează 
toate statele membre în cauză cu privire la 
încheierea definitivă a studiului referitor la 
performanța clinică. Informații cu privire 
la motivele pentru încetarea timpurie a 
studiului privind performanța clinică se 
furnizează, de asemenea, tuturor statelor 
membre, astfel încât acestea să poată 
informa sponsorii, ce efectuează 
concomitent studii similare privind 
performanța clinică pe teritoriul Uniunii, 
despre rezultatele acelui studiu.
Notificarea în cauză are loc în termen de 
15 zile de la încheierea definitivă a 
studiului referitor la performanța clinică.

Or. en

Amendamentul 302
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de un an de la încheierea 
studiului referitor la performanța clinică, 
sponsorul prezintă statelor membre în 
cauză o sinteză a rezultatelor studiului 
referitor la performanța clinică sub forma 
unui raport privind studiul referitor la 
performanța clinică menționat în secțiunea 
2.3.3 din partea A a anexei XII. În cazul în 
care, din motive științifice, nu este posibilă 

(3) În termen de un an de la încheierea 
studiului referitor la performanța clinică, 
sponsorul prezintă statelor membre în 
cauză rezultatele studiului referitor la 
performanța clinică sub forma unui raport 
privind studiul referitor la performanța 
clinică menționat în secțiunea 2.3.3 din 
partea A a anexei XII. În cazul în care, din 
motive științifice, nu este posibilă 
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prezentarea unui raport privind studiul 
referitor la performanța clinică în termen 
de un an, aceasta este prezentat atunci când 
este disponibil. În acest caz, protocolul de 
studiu referitor la performanța clinică 
menționat în secțiunea 2.3.2 din partea A a 
anexei XII precizează momentul în care 
urmează a fi prezentate rezultatele studiului 
referitor la performanța clinică, împreună 
cu o explicație.

prezentarea unui raport privind studiul 
referitor la performanța clinică în termen 
de un an, aceasta este prezentat atunci când 
este disponibil. În acest caz, protocolul de 
studiu referitor la performanța clinică 
menționat în secțiunea 2.3.2 din partea A a 
anexei XII precizează momentul în care 
urmează a fi prezentate rezultatele studiului 
referitor la performanța clinică, împreună 
cu o explicație.

Or. en

Justificare

Raportul privind studiul referitor la performanța clinică este realizat sub forma unui rezumat, 
dar este important ca producătorii să înțeleagă că raportul va face parte din informațiile 
accesibile publicului.

Amendamentul 303
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cererea unică, sponsorul propune 
drept stat membru coordonator unul dintre 
statele membre în cauză. În cazul în care 
statul membru respectiv nu dorește să fie 
stat membru coordonator, el convine, în 
termen de șase zile de la depunerea cererii 
unice, cu un alt stat membru în cauză ca 
acesta din urmă să fie statul membru 
coordonator. În cazul în care niciun alt stat 
membru nu acceptă să fie statul membru 
coordonator, statul membru propus de către 
sponsor este statul membru coordonator. În 
cazul în care alt stat membru decât cel 
propus de către sponsor devine stat 
membru coordonator, termenele-limită 
menționate la articolul 49 alineatul (2) 
încep să curgă din ziua următoare 
acceptării.

(2) În cererea unică, sponsorul propune 
drept stat membru coordonator unul dintre 
statele membre în cauză. Statul membru 
raportor este ales dintre cele cinci state 
membre în cauză, în care trăiesc 
majoritatea subiecților care participă la 
studiul privind performanța clinică. În 
cazul în care statul membru respectiv nu 
dorește să fie stat membru coordonator, el 
convine, în termen de șase zile de la 
depunerea cererii unice, cu un alt stat 
membru în cauză ca acesta din urmă să fie 
statul membru coordonator. În cazul în care 
niciun alt stat membru nu acceptă să fie 
statul membru coordonator, statul membru 
propus de către sponsor este statul membru 
coordonator. În cazul în care alt stat 
membru decât cel propus de către sponsor 
devine stat membru coordonator, 
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termenele-limită menționate la articolul 49 
alineatul (2) încep să curgă din ziua 
următoare acceptării.

Or. en

Amendamentul 304
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un eveniment advers grav care are o 
relație de cauzalitate cu dispozitivul care 
face obiectul evaluării performanței, cu 
comparatorul sau cu procedura de studiu 
sau în cazul căruia o astfel de relație de 
cauzalitate este posibilă în mod rezonabil;

(a) orice eveniment advers grav care are o 
relație de cauzalitate cu dispozitivul care 
face obiectul evaluării performanței, cu 
comparatorul sau cu procedura de studiu 
sau în cazul căruia o astfel de relație de 
cauzalitate este posibilă în mod rezonabil;

Or. en

Amendamentul 305
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Capitolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul VII Capitolul VIII
Vigilența și supravegherea pieței Vigilența și supravegherea pieței

Or. en

Amendamentul 306
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice incident grav în privința 
dispozitivelor puse la dispoziție pe piața 
Uniunii;

(a) orice incident grav, incluzând data și 
locul acestuia, în privința dispozitivelor 
puse la dispoziție pe piața Uniunii; după 
caz, producătorul include informații cu 
privire la pacient sau utilizator și cu 
privire la cadrul medical implicat în 
incident;

Or. en

Amendamentul 307
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice incident grav în privința 
dispozitivelor puse la dispoziție pe piața 
Uniunii;

(a) orice incident în privința dispozitivelor 
puse la dispoziție pe piața Uniunii;

Or. en

Amendamentul 308
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau toate măsurile 
corespunzătoare pentru a încuraja cadrele 
medicale, utilizatorii și pacienții să 
raporteze autorităților lor competente 
incidentele grave suspectate menționate la 
alineatul (1) litera (a). Ele înregistrează și 
centralizează aceste rapoarte la nivel 
național. În cazul în care o autoritate 
competentă a unui stat membru obține 

Statele membre iau toate măsurile 
corespunzătoare, inclusiv campanii de 
informare specifice, pentru a încuraja 
cadrele medicale, utilizatorii și pacienții să 
raporteze autorităților lor competente 
incidentele grave suspectate menționate la 
alineatul (1) litera (a). Ele înregistrează și 
centralizează aceste rapoarte la nivel 
național. În cazul în care o autoritate 
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astfel de rapoarte, ea ia măsurile necesare 
pentru a se asigura că producătorul 
dispozitivului în cauză este informat cu 
privire la incident. Producătorul asigură 
adoptarea unor măsuri ulterioare 
corespunzătoare.

competentă a unui stat membru obține 
astfel de rapoarte, ea informează fără 
întârziere producătorul dispozitivului în 
cauză. Producătorul asigură adoptarea unor 
măsuri ulterioare corespunzătoare.

În cazul în care o autoritate competentă a 
unui stat membru constată că rapoartele 
primite în conformitate cu primul 
paragraf se referă la un incident grav, 
aceasta introduce fără întârziere aceste 
rapoarte în sistemul electronic menționat 
la articolul 60, cu excepția cazului în care 
același incident a fost deja raportat de 
către producător.

Or. en

Amendamentul 309
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau toate măsurile 
corespunzătoare pentru a încuraja cadrele 
medicale, utilizatorii și pacienții să 
raporteze autorităților lor competente 
incidentele grave suspectate menționate la 
alineatul (1) litera (a). Ele înregistrează și 
centralizează aceste rapoarte la nivel 
național. În cazul în care o autoritate 
competentă a unui stat membru obține 
astfel de rapoarte, ea ia măsurile necesare 
pentru a se asigura că producătorul 
dispozitivului în cauză este informat cu 
privire la incident. Producătorul asigură 
adoptarea unor măsuri ulterioare 
corespunzătoare.

Statele membre iau toate măsurile 
corespunzătoare pentru a încuraja cadrele 
medicale, inclusiv medicii și farmaciștii, 
utilizatorii și pacienții să raporteze 
autorităților lor competente incidentele 
grave suspectate menționate la alineatul (1) 
litera (a). Ele înregistrează și centralizează 
aceste rapoarte la nivel național. În cazul în 
care o autoritate competentă a unui stat 
membru obține astfel de rapoarte, ea ia 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
producătorul dispozitivului în cauză este 
informat cu privire la incident. 
Producătorul asigură adoptarea unor 
măsuri ulterioare corespunzătoare.

Or. en
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Justificare

Această dispoziție reflectă abordarea adoptată în Directiva privind farmacovigilența.

Amendamentul 310
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportarea incidentelor grave suspectate 
ia în calcul situația înlocuirii pieselor sau 
componentelor, în conformitate cu 
articolul 19.

Or. en

Justificare

Raportarea utilizării pieselor de schimb sau a componentelor ar trebui să permită 
autorităților competente să identifice rapid problemele datorate pieselor de schimb sau 
componentelor.

Amendamentul 311
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre își coordonează activitatea 
în vederea elaborării unor formulare 
standard structurate on-line destinate 
raportării incidentelor grave de către 
cadrele medicale, utilizatori și pacienți.

Comisia, în cooperare cu statele membre 
și după consultarea partenerilor relevanți, 
inclusiv a organizațiilor pacienților și 
consumatorilor, elaborează formulare 
standard destinate raportării electronice și 
neelectronice a incidentelor grave de către 
cadrele medicale, utilizatori și pacienți.

Or. en
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Amendamentul 312
Rebecca Taylor, Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) rapoartele autorităților competente 
privind incidentele grave și acțiunile 
corective în materie de siguranță în teren 
adoptate în cadrul instituțiilor medicale, 
care implică dispozitivele care sunt 
menționate la articolul 4 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Exceptarea internă pentru dispozitivele fabricate și utilizate în cadrul unei singure instituții 
medicale ar trebui să fie supusă cerințelor în materie de raportare. Atunci când va revizui, pe 
viitor, legislația în acest domeniu, Comisia Europeană va beneficia de acces la aceste 
informații.

Amendamentul 313
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile colectate și prelucrate prin 
sistemul electronic sunt accesibile 
autorităților competente din statele 
membre, Comisiei și organismelor 
notificate.

(2) Informațiile colectate și prelucrate prin 
sistemul electronic sunt accesibile 
autorităților competente din statele 
membre, Comisiei și organismelor 
notificate. După consultarea Grupului de 
coordonare privind dispozitivele medicale, 
Comisia prezintă aceste informații, la 
fiecare 6 luni, pentru public și cadrele 
medicale. Aceste informații sunt 
accesibile prin intermediul băncii de date 
europene menționate la articolul 25.

Or. en
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Justificare

Cadrele medicale și publicul vor beneficia de o prezentare a informațiilor referitoare la 
vigilență și la supravegherea de piață. Întrucât aceste informații necesită o abordare 
sensibilă, MDCG este forul în măsură să furnizeze aceste informații pentru banca de date 
europeană.

Amendamentul 314
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile colectate și prelucrate prin 
sistemul electronic sunt accesibile 
autorităților competente din statele 
membre, Comisiei și organismelor 
notificate.

(2) Informațiile colectate și prelucrate prin 
sistemul electronic sunt accesibile 
autorităților competente din statele 
membre, Comisiei, Agenției, organismelor 
notificate și cadrelor medicale.

Or. en

Amendamentul 315
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia se asigură că atât cadrele 
medicale, cât și publicul larg, dispun de 
niveluri corespunzătoare de acces la 
sistemul electronic.

(3) Comisia se asigură că publicul larg are 
un nivel corespunzător de acces la 
sistemul electronic. În special, aceasta se 
asigură că, în cazul în care se solicită 
informații cu privire la un anumit 
dispozitiv medical pentru diagnostic in 
vitro, acestea sunt puse la dispoziție fără 
întârziere și în termen de 15 zile.

Or. en
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Amendamentul 316
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când, în cazul rapoartelor primite 
în conformitate cu articolul 59 
alineatul (3), autoritatea competentă 
constată că rapoartele se referă la un 
incident grav, aceasta notifică fără 
întârziere rapoartele respective prin 
intermediul sistemului electronic 
menționat la articolul 60, cu excepția 
cazului în care același incident a fost deja 
raportat de către producător.

eliminat

Or. en

Amendamentul 317
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
se transmit de îndată prin sistemul 
electronic tuturor autorităților competente 
în cauză și sunt accesibile statelor membre 
și Comisiei.

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
se transmit de îndată prin sistemul 
electronic tuturor autorităților competente 
în cauză și sunt accesibile statelor membre 
și Comisiei. După consultarea Grupului 
de coordonare privind dispozitivele 
medicale, Comisia prezintă aceste 
informații, la fiecare 6 luni, pentru public 
și cadrele medicale. Aceste informații sunt 
accesibile prin intermediul băncii de date 
europene menționate la articolul 25.

Or. en

Justificare

Cadrele medicale și publicul vor beneficia de o prezentare a informațiilor referitoare la 
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vigilență și la supravegherea de piață. Întrucât aceste informații necesită o abordare 
sensibilă, MDCG este forumul corespunzător pentru furnizarea acestor informații pentru 
banca de date europeană.

Amendamentul 318
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
se transmit de îndată prin sistemul 
electronic tuturor autorităților competente 
în cauză și sunt accesibile statelor membre 
și Comisiei.

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
se transmit de îndată prin sistemul 
electronic tuturor autorităților competente 
în cauză și sunt accesibile statelor membre, 
Comisiei, Agenției și cadrelor medicale. 
Comisia se asigură, de asemenea, că 
publicul larg are un nivel corespunzător 
de acces la sistemul electronic. În special, 
aceasta se asigură că, în cazul în care se 
solicită informații cu privire la un anumit 
dispozitiv medical pentru diagnostic in 
vitro, acestea sunt puse la dispoziție fără 
întârziere și în termen de 15 zile.

Or. en

Amendamentul 319
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Capitolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul VIII Capitolul IX
Cooperarea între statele membre, grupul de 
coordonare privind dispozitivele medicale, 
laboratoarele de referință ale UE, registrele 
privind dispozitivele medicale

Cooperarea între statele membre, grupul de 
coordonare privind dispozitivele medicale, 
laboratoarele de referință ale UE, registrele 
privind dispozitivele medicale

Or. en
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Amendamentul 320
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 77 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) examinează aspectele legate de 
procedura recunoașterii reciproce în 
conformitate cu dispozițiile de la 
articolul 39e.

Or. en

Amendamentul 321
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 77 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) supraveghează grupul de coordonare 
al organismelor notificate, în 
conformitate cu articolul 39;

Or. en

Justificare

MDCG ar trebui să supravegheze grupul de coordonare al organismelor notificate, pentru a 
asigura respectarea cerințelor de prezență și pentru ca acestea să fie mai bine informate cu 
privire la situația organismelor notificate la nivelul UE.

Amendamentul 322
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 77 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuie la controlul anumitor 
evaluări ale conformității în conformitate 
cu articolul 42;

eliminat

Or. en

Amendamentul 323
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 77 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuie la controlul anumitor 
evaluări ale conformității în conformitate 
cu articolul 42;

eliminat

Or. en

Justificare

MDCG este o componentă fundamentală a cadrului de reglementare. Prin urmare, activitățile 
sale ar trebui descrise mai detaliat.

Amendamentul 324
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 77 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acționează ca un for de arbitraj 
pentru conflictele referitoare la 
capitolul IV în ceea ce privește 
competența organismelor notificate.

Or. en
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Justificare

Echipa de evaluare în comun și MDCG ar trebui să monitorizeze în mod eficace activitatea 
organismelor notificate. În cazul în care MDCG are capacitatea de a anula suspendarea unui 
organism notificat, supravegherea acestei instituții va crește.

Amendamentul 325
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 77 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuie la elaborarea unor orientări 
menite să asigure punerea în aplicare 
eficientă și armonizată a prezentului 
regulament, în special în ceea ce privește 
procedurile de desemnare și de 
monitorizare a organismelor notificate, 
aplicarea cerințelor generale privind 
siguranța și performanța și efectuarea 
unei evaluări clinice de către producători 
și evaluarea de către organismele
notificate;

(c) contribuie la elaborarea unor orientări 
menite să asigure punerea în aplicare 
eficientă și armonizată a prezentului 
regulament;

Or. en

Justificare

MDCG este o componentă fundamentală a cadrului de reglementare. Prin urmare, activitățile 
sale ar trebui descrise mai detaliat.

Amendamentul 326
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 77 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) asistă Comisia în furnizarea unei 
prezentări a datelor referitoare la 
vigilență și a activităților de supraveghere 
a pieței, inclusiv a eventualelor măsuri 
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adoptate în materie de protecția sănătății, 
din 6 în 6 luni. Aceste informații sunt 
accesibile prin intermediul băncii de date 
europene menționate la articolul 75.

Or. en

Justificare

Cadrele medicale și publicul vor beneficia de o prezentare a informațiilor referitoare la 
vigilență și la supravegherea de piață. Întrucât aceste informații necesită o abordare 
sensibilă, MDCG este forul în măsură să furnizeze aceste informații pentru banca de date 
europeană.

Amendamentul 327
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 77 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) oferă consiliere și asistență Comisiei, 
la cererea acesteia, la evaluarea oricărui 
aspect referitor la punerea în aplicare a 
prezentului regulament;

eliminat

Or. en

Justificare

MDCG este o componentă fundamentală a cadrului de reglementare. Prin urmare, activitățile 
sale ar trebui descrise mai detaliat.

Amendamentul 328
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 77 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) contribuie la practica administrativă 
armonizată în ceea ce privește 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 

eliminat
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vitro în statele membre.

Or. en

Justificare

MDCG este o componentă fundamentală a cadrului de reglementare. Prin urmare, activitățile 
sale ar trebui descrise mai detaliat.

Amendamentul 329
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 77 – paragraful 1 – literele fa-fk (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) monitorizează în permanență 
progresul tehnic, în special în domeniul 
dispozitivelor implantabile, evaluează 
dacă cerințele esențiale privind siguranța 
și performanța prevăzute în prezentul 
regulament asigură în mod corespunzător 
siguranța și performanțele dispozitivelor 
medicale și identifică necesitatea 
modificării anexei I;
(fb) dezvoltă orientări privind trialurile 
clinice asupra anumitor dispozitive 
medicale;
(fc) contribuie la elaborarea de standarde 
privind dispozitivele medicale;
(fd) contribuie la elaborarea de 
specificații tehnice comune (STC);
(fe) elaborează și întreține un cadru 
pentru un program european de 
supraveghere a pieței;
(ff) concepe cerințe minime pentru un 
sistem de gestionare a calității pentru 
autoritățile naționale de supraveghere a 
pieței;
(fg) organizează proiecte comune de 
supraveghere a pieței și proiecte de testare 
comune;
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(fh) organizează programe de formare și 
schimburi de cadre naționale în domeniul 
supravegherii pieței, privind desemnarea 
și monitorizarea organismelor notificate 
și investigațiile clinice;
(fi) organizează campanii de informare și 
programe de vizite comune;
(fj) furnizează un aviz privind aplicarea 
criteriilor de clasificare prevăzute în 
anexa VII pentru un anumit dispozitiv,
categorie sau grup de dispozitive, în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (3), 
în termen de șase luni;
(fk) furnizează, la solicitarea Comisiei, un 
aviz privind clasificarea unui dispozitiv, a 
unei categorii sau a unui grup de 
dispozitive, în conformitate cu articolul 41 
alineatul (4).

Or. en

Justificare

MDCG este o componentă fundamentală a cadrului de reglementare. Prin urmare, 
competențele sale ar trebui descrise mai detaliat.

Amendamentul 330
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 77 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 77a
Comitetul consultativ

Comitetul consultativ stabilit în 
conformitate cu condițiile și modalitățile 
definite la articolul 78a din 
Regulamentul (UE) [Trimitere la viitorul 
regulament privind dispozitivele medicale] 
efectuează sarcinile care i-au fost 
atribuite prin prezentul regulament.
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Or. en

Amendamentul 331
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) efectuează teste adecvate pe eșantioane 
de dispozitive fabricate din clasa D sau pe 
loturi de dispozitive din clasa D, astfel cum 
se prevede în secțiunea 5.7 din anexa VIII 
și în secțiunea 5.1 din anexa X;

(b) efectuează teste de laborator adecvate 
pe eșantioane de dispozitive fabricate din 
clasa D sau pe loturi de dispozitive din 
clasa D, astfel cum se prevede în 
secțiunea 5.7 din anexa VIII și în 
secțiunea 5.1 din anexa X;

Or. en

Justificare

Se clarifică faptul că este vorba despre teste de laborator, iar nu numai despre teste teoretice.

Amendamentul 332
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) efectuează teste adecvate pe eșantioane 
de dispozitive fabricate din clasa D sau pe 
loturi de dispozitive din clasa D, astfel 
cum se prevede în secțiunea 5.7 din anexa 
VIII și în secțiunea 5.1 din anexa X;

(b) efectuează teste adecvate pe eșantioane 
de dispozitive fabricate din clasa D, la 
solicitarea autorităților competente pe 
eșantioane colectate în timpul activităților 
de supraveghere a pieței prevăzute la 
articolul 65 și la solicitarea organismelor 
notificate pe eșantioane colectate în 
timpul inspecțiilor neanunțate prevăzute 
în anexa VIII secțiunea 4.4;

Or. en
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Justificare

Testarea eliberării loturilor pe eșantioane alese de producător nu are, potrivit evaluării de 
impact, nicio valoare practică pentru asigurarea siguranței pacienților. Controlul 
eșantioanelor de pe piață prin testare reală, în afara spațiilor producătorului, ar constitui o 
opțiune rentabilă și nu ar necesita resurse suplimentare. Această trecere de la controlul 
eliberării loturilor la controlul post-vânzare neanunțat va contribui mai bine la depistarea 
fraudelor, a produselor contrafăcute și defecte și va asigura un sistem rentabil de control.

Amendamentul 333
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) oferă consiliere științifică privind 
stadiul actual al tehnologiilor de vârf în 
raport cu dispozitive specifice, o categorie 
sau un grup de dispozitive;

(d) oferă consiliere științifică și asistență 
tehnică privind definirea stadiului actual 
al tehnologiilor de vârf în raport cu 
dispozitive specifice, o categorie sau un 
grup de dispozitive;

Or. en

Justificare

Activitățile laboratoarelor de referință sunt formulate și definite mai clar.

Amendamentul 334
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) contribuie la dezvoltarea de metode de 
testare și de analiză corespunzătoare care 
urmează să fie aplicate pentru procedurile 
de evaluare a conformității și pentru 
supravegherea pieței;

(f) contribuie la dezvoltarea de metode de 
testare și de analiză corespunzătoare care 
urmează să fie aplicate pentru procedurile 
de evaluare a conformității, în special 
pentru verificarea seriilor de dispozitive 
din clasa D și pentru supravegherea pieței;
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Or. en

Justificare

Responsabilitatea laboratoarelor de referință cu privire la verificarea seriilor de dispozitive 
in vitro din clasa D trebuie să fie descrisă la articolul 78.

Amendamentul 335
Peter Liese, Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) contribuie la elaborarea de standarde la 
nivel internațional;

(i) contribuie la elaborarea de specificații 
tehnice comune (STC) și de standarde 
internaționale;

Or. en

Justificare

Laboratoarele de referință dispun de cunoștințele, experiența și competențele tehnice 
corespunzătoare pentru a contribui la dezvoltarea STC. Formulare îmbunătățită.

Amendamentul 336
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dispun de personal calificat și cu 
experiență și cunoștințe adecvate în 
domeniul dispozitivelor medicale pentru 
diagnostic in vitro pentru care acestea sunt 
desemnate;

(a) dispun de personal calificat și cu 
experiență și cunoștințe adecvate în 
domeniul dispozitivelor medicale pentru 
diagnostic in vitro pentru care acestea sunt 
desemnate;

nivelul corespunzător de cunoștințe și 
experiență se stabilește în funcție de:
– experiența în evaluarea dispozitivelor in 
vitro cu risc ridicat și în efectuarea 
testelor de laborator relevante;
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– cunoașterea aprofundată a 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro cu risc ridicat și a tehnologiilor 
relevante;
– experiența de laborator demonstrată 
într-unul dintre următoarele domenii: 
laborator de testare sau calibrare, 
autoritate sau instituție de supraveghere, 
laborator național de referință pentru 
dispozitive din clasa D, controlul calității 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro, dezvoltarea de materiale de 
referință pentru dispozitive in vitro, 
calibrarea dispozitivelor medicale pentru 
diagnostic; laboratoare sau bănci de 
sânge care evaluează și folosesc în mod 
experimental dispozitive in vitro cu risc 
ridicat sau, după caz, le fabrică intern;
– cunoașterea și experiența în materie de 
testări ale produselor sau loturilor, 
verificări de calitate, proiectarea, 
fabricația și utilizarea dispozitivelor in 
vitro;
– cunoașterea riscurilor în materie de 
sănătate cu care se confruntă pacienții, 
partenerii acestora și beneficiarii 
preparatelor/donațiilor de 
sânge/organe/țesuturi, asociate utilizării 
și în special funcționării 
necorespunzătoare a dispozitivelor in vitro 
cu risc ridicat; 
– cunoașterea prezentului regulament și a 
legilor, normelor și orientărilor aplicabile, 
cunoașterea specificațiilor tehnice 
comune (STC), a standardelor armonizate 
aplicabile, a cerințelor specifice 
produselor și a documentelor de orientare 
relevante;
– participarea la sisteme externe și interne 
relevante de evaluare a calității, 
organizate de organizații internaționale 
sau naționale.

Or. en
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Justificare

Laboratoarele de referință trebuie să fie descrise în mod clar.

Amendamentul 337
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă organismele notificate sau statele 
membre solicită asistență științifică sau 
tehnică sau un aviz științific din partea unui 
laborator de referință al UE, acestora li se 
poate cere să plătească taxe care să acopere 
integral sau parțial costurile suportate de 
laboratorul respectiv în îndeplinirea 
sarcinii solicitate în conformitate cu o serie 
de termeni și condiții prestabilite și 
transparente.

(5) Dacă organismele notificate sau statele 
membre solicită asistență științifică sau 
tehnică sau un aviz științific din partea unui 
laborator de referință al UE, acestora li se 
cere să plătească taxe care să acopere 
integral costurile suportate de laboratorul 
respectiv în îndeplinirea sarcinii solicitate 
în conformitate cu o serie de termeni și 
condiții prestabilite și transparente.

Or. en

Justificare

Taxele ar trebui să acopere integral costurile, pentru a evita denaturarea concurenței între 
laboratoarele de referință.

Amendamentul 338
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 79 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și statele membre iau toate 
măsurile necesare pentru a încuraja
crearea unor registre pentru anumite tipuri 
de dispozitive care să colecteze experiența 
privind utilizarea ulterioară introducerii pe 
piață a unor astfel de dispozitive. Aceste 
registre contribuie la evaluarea 

Comisia și statele membre iau toate 
măsurile necesare pentru a asigura crearea 
unor registre pentru dispozitive medicale 
pentru diagnostic in vitro care să colecteze 
experiența privind utilizarea ulterioară 
introducerii pe piață a unor astfel de 
dispozitive. Se creează sistematic registre 



AM\936067RO.doc 81/114 PE510.755v01-00

RO

independentă a siguranței și performanței 
dispozitivelor pe termen lung.

pentru clasele C și D. Aceste registre 
contribuie la evaluarea independentă a 
siguranței și performanței dispozitivelor pe 
termen lung.

Or. en

Amendamentul 339
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Capitolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul IX Capitolul X
Confidențialitate, protecția datelor, 
finanțare, sancțiuni

Confidențialitate, protecția datelor, 
finanțare, sancțiuni

Or. en

Amendamentul 340
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 82 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament nu aduce atingere 
posibilității statelor membre de a percepe 
taxe pentru activitățile prevăzute în 
prezentul regulament, cu condiția ca 
nivelul taxelor să fie stabilit într-un mod 
transparent și pe baza principiilor de 
recuperare a costurilor. Statele membre 
informează Comisia și celelalte state 
membre cu cel puțin trei luni înainte de 
adoptarea structurii și nivelului taxelor.

Prezentul regulament nu aduce atingere 
posibilității statelor membre de a percepe 
taxe pentru activitățile prevăzute în 
prezentul regulament, cu condiția ca 
nivelul taxelor să fie comparabil și stabilit 
într-un mod transparent și pe baza 
principiilor de recuperare a costurilor. 
Statele membre informează Comisia și 
celelalte state membre cu cel puțin trei luni 
înainte de adoptarea structurii și nivelului 
taxelor.

Or. en
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Amendamentul 341
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 83 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc dispoziții cu 
privire la sancțiunile aplicabile pentru 
încălcarea dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute sunt 
eficace, proporționale și disuasive. Statele
membre notifică aceste dispoziții Comisiei 
până la [3 luni înainte de data aplicării 
prezentului regulament] și notifică fără 
întârziere orice modificare ulterioară care 
le afectează.

Statele membre stabilesc dispoziții cu 
privire la sancțiunile aplicabile pentru 
încălcarea dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora și efectul lor disuasiv. Sancțiunile 
prevăzute sunt eficace, proporționale și 
disuasive. Statele membre notifică aceste 
dispoziții Comisiei până la [3 luni înainte 
de data aplicării prezentului regulament] și 
notifică fără întârziere orice modificare 
ulterioară care le afectează.

Or. en

Amendamentul 342
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 83 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc dispoziții cu 
privire la sancțiunile aplicabile pentru 
încălcarea dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute sunt 
eficace, proporționale și disuasive. Statele 
membre notifică aceste dispoziții Comisiei 
până la [3 luni înainte de data aplicării 
prezentului regulament] și notifică fără 
întârziere orice modificare ulterioară care 
le afectează.

Statele membre stabilesc dispoziții cu 
privire la sancțiunile aplicabile pentru 
încălcarea dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute sunt 
eficace, proporționale și disuasive. 
Caracterul disuasiv al sancțiunilor se 
stabilește în raport cu beneficiile 
financiare obținute ca urmare a 
încălcării. Statele membre notifică aceste 
dispoziții Comisiei până la [3 luni înainte 
de data aplicării prezentului regulament] și 
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notifică fără întârziere orice modificare 
ulterioară care le afectează.

Or. es

Justificare

Pentru a fi eficiente și pentru a descuraja comportamentul fraudulos, sancțiunile ar trebui să 
presupună plata unor sume semnificativ mai mari decât beneficiile financiare obținute de 
producător ca urmare a încălcării sau a fraudei comise.

Amendamentul 343
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Capitolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul X Capitolul XI

Dispoziții finale Dispoziții finale

Or. en

Amendamentul 344
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se aplică de la [cinci ani de la data 
intrării în vigoare].

(2) Se aplică de la [trei ani de la data 
intrării în vigoare].

Or. en

Amendamentul 345
Alda Sousa
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea II – punctul 6 – subpunctul 6.1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) performanța clinică, cum ar fi 
sensibilitatea de diagnostic, specificitatea 
de diagnostic, valoarea predictivă pozitivă 
și negativă, raportul de probabilitate, 
valorile preconizate în cadrul populațiilor 
normale sau afectate.

(b) performanța clinică, inclusiv 
parametrii viabilității clinice, cum ar fi 
sensibilitatea de diagnostic, specificitatea 
de diagnostic, valoarea predictivă pozitivă 
și negativă, raportul de probabilitate, 
valorile preconizate în cadrul populațiilor 
normale sau afectate; unde este cazul, 
indicatori ai utilității clinice. În cazul 
dispozitivelor de diagnostic companion, 
sunt necesare dovezi privind utilitatea 
clinică a dispozitivului în scopul prevăzut 
(selectarea pacienților cu o afecțiune sau 
predispoziție diagnosticată anterior, 
eligibili pentru tratament orientat). Pentru 
dispozitivele de diagnostic companion, 
producătorul ar trebui să furnizeze dovezi 
clinice privind impactul unui test pozitiv 
sau negativ asupra (1) tratamentului 
pacienților; și (2) rezultatelor pentru 
sănătate, atunci când sunt folosite 
conform instrucțiunilor, cu intervențiile 
terapeutice prevăzute.

Or. en

Amendamentul 346
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea II – punctul 7 – subpunctul 7.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

7.3. Dispozitivele sunt proiectate și 
fabricate astfel încât să se reducă pe cât 
posibil riscurile prezentate de substanțele 
care s-ar putea infiltra sau scurge din 
dispozitiv. Se acordă o atenție specială 
substanțelor cancerigene, mutagene sau 
toxice pentru reproducere, în conformitate 
cu partea 3 din anexa VI la 

7.3. Dispozitivele sunt proiectate și 
fabricate astfel încât să se reducă pe cât 
posibil riscurile prezentate de substanțele 
care s-ar putea infiltra sau scurge din 
dispozitiv. Se acordă o atenție specială 
substanțelor cancerigene, mutagene sau 
toxice pentru reproducere, în conformitate 
cu partea 3 din anexa VI la 
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Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor, de modificare și de abrogare 
a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, 
precum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, 
precum și substanțelor care afectează 
sistemul endocrin pentru care există dovezi 
științifice a unor efecte probabile grave 
pentru sănătatea umană și care sunt 
identificate în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 59 din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH).

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor, de modificare și de abrogare 
a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, 
precum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, 
precum și substanțelor care afectează 
sistemul endocrin pentru care există dovezi 
științifice ale unor efecte probabile grave 
pentru sănătatea umană.

Or. en

Justificare

Propunerea limitează atenția specială de care ar trebui să beneficieze disruptorii endocrini la 
cei identificați în cadrul REACH. Această dispoziție este prea restrictivă. Ar trebui luate de 
asemenea în considerare, de exemplu, și viitoarele criterii ale Comisiei privind disruptorii 
endocrini.

Amendamentul 347
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea II – punctul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. Dispozitivele concepute pentru 
autotestare ajută consumatorii să 
acceseze informații privind sănătatea 
proprie. Totuși, absența unei consilieri 
corespunzătoare cu privire la utilizarea 
dispozitivelor de autotestare – precum
eșantionarea, citirea și interpretarea 
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rezultatelor – poate conduce la 
evenimente traumatice și poate afecta 
utilizatorii. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să asigure o consiliere 
corespunzătoare, furnizată de cadre 
medicale în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă, înainte de utilizarea 
dispozitivelor de autotestare fabricate cu 
scopul de a verifica prezența afecțiunilor 
cronice și transmisibile.

Or. en

Justificare

Eșantionarea, citirea și interpretarea rezultatelor sunt proceduri care sunt expuse unei 
gestionări și administrări defectuoase, dacă sunt efectuate de personal nespecializat. 
Autotestarea este utilă doar dacă face parte din tratamentul multidisciplinar coerent al unei 
afecțiuni medicale. În absența unei consilieri corespunzătoare din partea unui medic, unele 
persoane pot considera că informațiile furnizate de dispozitivul de autotestare sunt exacte. 
Consilierea corespunzătoare poate contribui și la reducerea posibilului risc de abuz, de 
exemplu a presiunii sau a coerciției exercitate de un partener sau de un angajator.

Amendamentul 348
Alda Sousa

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea III – punctul 17 – subpunctul 17.1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare dispozitiv este însoțit de 
informațiile necesare pentru a identifica 
dispozitivul și producătorul și oferă 
utilizatorilor, profesioniști sau 
nespecialiști, sau altor persoane, după caz, 
informații privind siguranța și performanța. 
Astfel de informații pot apărea chiar pe 
dispozitiv, pe ambalaj sau în instrucțiunile 
de utilizare ale acestuia, luând în 
considerare următoarele:

Fiecare dispozitiv este însoțit de 
informațiile necesare pentru a identifica 
dispozitivul și producătorul și oferă 
utilizatorilor, profesioniști sau 
nespecialiști, sau altor persoane, după caz, 
informații privind siguranța și performanța. 
Astfel de informații pot apărea chiar pe 
dispozitiv, pe ambalaj sau în instrucțiunile 
de utilizare ale acestuia și trebuie puse la 
dispoziție pe pagina de internet a 
producătorului, luând în considerare 
următoarele:

Or. en
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Justificare

Definiția actuală a etichetei nu cuprinde testele dezvoltate în laborator. Beneficiarii 
rezultatelor generate de astfel de dispozitive ar trebui să aibă acces la informațiile de pe 
etichetă în aceeași măsură ca utilizatorii altor dispozitive pentru diagnostic in vitro.

Amendamentul 349
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea III – punctul 17 – subpunctul 17.2 – paragraful 1 – punctul xv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xv) Dacă dispozitivul este de unică 
folosință, o indicație în acest sens. Indicația 
producătorului privind unica folosință 
trebuie să fie uniformă pe întreg teritoriul 
Uniunii;

(xv) Dacă dispozitivul este de unică 
folosință, o indicație în acest sens. 
Producătorul furnizează suficiente dovezi 
că dispozitivul nu poate fi reprelucrat în 
siguranță. Indicația producătorului privind 
unica folosință trebuie să fie uniformă pe 
întreg teritoriul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 350
Alda Sousa

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea III – punctul 17 – subpunctul 17.3 – subpunctul 17.3.1 – punctul ii –
liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- funcția sa (de exemplu, screening, 
monitorizare, diagnostic sau ajutor pentru 
diagnostic);

- funcția sa (de exemplu, screening, 
monitorizare, diagnostic sau ajutor pentru 
diagnostic, prognoză, diagnostic 
companion);

Or. en

Amendamentul 351
Alda Sousa
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 17 – subpunctul 17.3 – subpunctul 17.3.1 – punctul ii –
liniuța 7 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- pentru dispozitivele de diagnostic 
companion, populația-țintă relevantă și 
instrucțiunile de utilizare împreună cu 
tratamentele asociate.

Or. en

Amendamentul 352
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea III – punctul 17 – subpunctul 17.3 – subpunctul 17.3.1 – punctul xii –
liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- dacă dispozitivul este de unică folosință, 
o indicație în acest sens. Indicația 
producătorului privind unica folosință 
trebuie să fie uniformă pe întreg teritoriul 
Uniunii;

- dacă dispozitivul este de unică folosință,
o indicație în acest sens. Producătorul 
furnizează suficiente dovezi că 
dispozitivul nu poate fi reprelucrat în 
siguranță. Indicația producătorului privind 
unica folosință trebuie să fie uniformă pe 
întreg teritoriul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 353
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea III – punctul 17 – subpunctul 17.3 – subpunctul 17.3.1 – punctul xii –
liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

- dacă dispozitivul este reutilizabil, 
informații privind procesele adecvate care 

- dacă dispozitivul este reutilizabil, 
informații privind procesele adecvate care 
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să permită reutilizarea, inclusiv curățarea, 
dezinfectarea, decontaminarea, ambalarea 
și, după caz, metoda validată de 
resterilizare. Se furnizează informații 
pentru identificarea momentului când 
dispozitivul nu mai poate fi reutilizat, de 
exemplu semne de degradare a materialului 
sau numărul maxim de reutilizări 
permise.

să permită reutilizarea, inclusiv curățarea, 
dezinfectarea, decontaminarea, ambalarea, 
numărul maxim de reutilizări permise și, 
după caz, metoda validată de resterilizare. 
Se furnizează informații pentru 
identificarea momentului când dispozitivul 
nu mai poate fi reutilizat, de exemplu 
semne de degradare a materialului.

Or. en

Amendamentul 354
Alda Sousa

Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) funcția sa (de exemplu, screening, 
monitorizare, diagnostic sau ajutor pentru 
diagnostic);

(ii) funcția sa (de exemplu, screening, 
monitorizare, diagnostic sau ajutor pentru 
diagnostic, prognoză, diagnostic 
companion);

Or. en

Amendamentul 355
Alda Sousa

Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – litera c – punctul viiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viiia) pentru dispozitivele de diagnostic 
companion, populația-țintă relevantă și 
instrucțiunile de utilizare împreună cu 
tratamentele asociate.

Or. en
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Amendamentul 356
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 6 – paragraful 2 – subpunctul 6.1 – subpunctul 6.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul privind dovezile clinice menționat 
în secțiunea 3 din anexa XII se include 
și/sau sunt menționate referințele sale 
complete în documentația tehnică.

Raportul privind dovezile clinice menționat 
în secțiunea 3 din anexa XII se include și 
sunt menționate referințele sale complete în 
documentația tehnică.

Or. en

Justificare

Raportul studiului privind dovezile clinice ar trebui să fie inclus integral în documentația 
tehnică. 

Amendamentul 357
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 7 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Accesul publicului la documentația 
tehnică
Documentația tehnică și dovezile clinice 
transmise de producători organismelor 
notificate trebuie să fie puse la dispoziția 
publicului.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura siguranța și buna funcționare a produselor, este necesară o prezentare 
integrală a documentației tehnice și a dovezilor clinice.
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Amendamentul 358
Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Trimiterile la standardele armonizate 
relevante sau STC utilizate în legătură cu 
declarația de conformitate respectivă;

eliminat

Or. en

Justificare

Referirea la standardele armonizate și la componentele aplicate ale standardelor este inclusă 
în documentația tehnică și poate fi examinată de autoritățile publice împreună cu toate 
dovezile. Necesitatea continuă a modificărilor, prin actualizarea standardelor din declarația 
de conformitate, ar fi imensă, fără a genera valoare suplimentară în ceea ce privește 
siguranța pacienților sau a dispozitivelor în general. Aceasta este o sarcină foarte mare 
pentru producători și, prin urmare, ar trebui eliminată, în vederea evitării birocrației 
excesive.

Amendamentul 359
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 5 – secțiunea 1 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

18a. Documentația tehnică integrală și 
raportul privind performanțele clinice.

Or. en

Amendamentul 360
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Structura organizațională și funcțiile, 
responsabilitățile și autoritatea personalului 
său de conducere de nivel superior și ale 
altor categorii de personal cu influență 
asupra performanței și a rezultatelor 
activităților de evaluare a conformității 
sunt documentate în mod clar.

Structura organizațională și funcțiile, 
responsabilitățile și autoritatea personalului 
său de conducere de nivel superior și ale 
altor categorii de personal cu influență 
asupra performanței și a rezultatelor 
activităților de evaluare a conformității 
sunt documentate în mod clar. Aceste 
informații sunt puse la dispoziția 
publicului.

Or. en

Amendamentul 361
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 1 – subpunctul 1.2 - subpunctul 1.2.3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.3a. Organismul notificat prezintă 
dovezi autorității naționale care 
demonstrează că nu există niciun conflict 
de interese prin respectarea 
punctului 1.2.3. Autoritatea națională 
raportează Comisiei de două ori pe an în 
deplină transparență.

Or. en

Amendamentul 362
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 1 – subpunctul 1.2 - subpunctul 1.2.6

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.6. Organismul notificat se asigură că 
activitățile filialelor sale sau ale 
subcontractanților săi sau ale oricărui 

1.2.6. Organismul notificat se asigură că 
activitățile filialelor sale sau ale 
subcontractanților săi sau ale oricărui 
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organism asociat, nu afectează 
independența, imparțialitatea sau 
obiectivitatea activităților sale de evaluare 
a conformității și documentează acest fapt.

organism asociat, nu afectează 
independența, imparțialitatea sau 
obiectivitatea activităților sale de evaluare 
a conformității și documentează acest fapt.

Organismul notificat prezintă autorității 
naționale dovezi care demonstrează 
respectarea acestui punct.

Or. en

Amendamentul 363
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Personalul unui organism notificat respectă 
secretul profesional cu privire la toate 
informațiile obținute în îndeplinirea 
sarcinilor sale în temeiul prezentului 
regulament, cu excepția raportului cu 
autoritățile naționale responsabile de 
organismele notificate, autoritățile 
competente sau Comisia. Drepturile de 
autor sunt protejate. În acest scop, 
organismul notificat dispune de proceduri 
documentate.

Personalul unui organism notificat respectă 
secretul profesional cu privire la toate 
informațiile obținute în îndeplinirea 
sarcinilor sale în temeiul prezentului
regulament, numai în cazuri justificate și 
cu excepția raportului cu autoritățile 
naționale responsabile de organismele 
notificate, autoritățile competente sau 
Comisia. Drepturile de autor sunt protejate. 
În acest scop, organismul notificat dispune 
de proceduri documentate.

În cazul în care informațiile și datele sunt 
solicitate de public sau de cadre medicale, 
organismul notificat pune la dispoziția 
publicului motivele pentru care astfel de 
informații nu sunt făcute publice.

Or. en

Amendamentul 364
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6.1. Organismul notificat participă la 
activitățile de standardizare relevante și la 
activitățile grupului de coordonare a 
organismelor notificate sau se asigură că 
personalul său responsabil cu evaluarea 
este informat în legătură cu acestea și că 
personalul său responsabil cu evaluarea și 
cu procesul decizional este informat cu 
privire la legislația relevantă și la 
documentele privind orientarea și cele mai 
bune practici adoptate în cadrul prezentului 
regulament.

1.6.1. Organismul notificat participă la 
activitățile de standardizare relevante și la 
activitățile grupului de coordonare a 
organismelor notificate sau se asigură că 
personalul său responsabil cu evaluarea 
este informat în legătură cu acestea și că 
personalul său responsabil cu evaluarea și 
cu procesul decizional este informat cu 
privire la legislația relevantă și la 
documentele privind orientarea și cele mai 
bune practici adoptate în cadrul prezentului 
regulament. Organismul notificat 
păstrează o înregistrare a acțiunilor 
întreprinse vizând informarea 
personalului său.

Or. en

Amendamentul 365
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest lucru presupune disponibilitatea unui 
număr suficient de personal științific în 
cadrul organizației sale care posedă
experiență și cunoștințe suficiente pentru a 
evalua funcționalitatea medicală și 
performanța dispozitivelor pentru care a 
fost notificat, având în vedere cerințele 
prezentului regulament și, în special, cele 
prevăzute în anexa I.

Acest lucru presupune disponibilitatea 
permanentă a unui număr suficient de 
personal științific în cadrul organizației 
sale care posedă experiență și cunoștințe 
suficiente pentru a evalua funcționalitatea 
medicală și performanța dispozitivelor 
pentru care a fost notificat, având în vedere 
cerințele prezentului regulament și, în 
special, cele prevăzute în anexa I.

Or. en

Amendamentul 366
Dagmar Roth-Behrendt
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Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1.2. De fiecare dată și pentru fiecare 
procedură de evaluare a conformității și 
pentru fiecare tip sau categorie de produse 
în legătură cu care este notificat, un 
organism notificat dispune în cadrul 
organizației sale de personalul 
administrativ, tehnic și științific necesar 
având cunoștințe tehnice și experiență 
suficientă și corespunzătoare referitoare la 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro și de tehnologiile corespunzătoare 
pentru a efectua sarcinile de evaluare a 
conformității, inclusiv evaluarea datelor 
clinice.

3.1.2. De fiecare dată și pentru fiecare 
procedură de evaluare a conformității și 
pentru fiecare tip sau categorie de produse 
în legătură cu care este notificat, un 
organism notificat dispune în cadrul 
organizației sale de personalul 
administrativ, tehnic și științific necesar 
având cunoștințe farmacologice, medicale 
și tehnice și experiență suficientă și 
corespunzătoare referitoare la dispozitivele 
medicale pentru diagnostic in vitro și de 
tehnologiile corespunzătoare pentru a 
efectua sarcinile de evaluare a 
conformității, inclusiv evaluarea datelor 
clinice.

Or. en

Amendamentul 367
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1.3a. Organismul notificat pune lista 
personalului său și a cunoștințelor 
specializate ale acestuia la dispoziția 
Comisiei și, la cerere, și a altor părți. 
Această listă se actualizează constant.

Or. en

Amendamentul 368
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3 – liniuța 7 a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- cel puțin trei ani de experiență 
corespunzătoare în domeniul evaluării 
conformității în cadrul unui organism 
notificat,

Or. en

Amendamentul 369
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.4. Organismele notificate au la 
dispoziție personal cu expertiză clinică. 
Acest personal este integrat în procesul 
decizional al organismului notificat în mod 
constant pentru:

3.2.4. Experți clinici: organismele 
notificate au la dispoziție, în mod 
permanent, personal cu cunoștințe clinice 
specializate în ce privește conceperea 
investigației clinice, statistica medicală, 
gestionarea pacienților clinici, bunele 
practici clinice în domeniul studiilor 
privind performanțele clinice și 
farmacologiei. Acest personal este integrat 
în procesul decizional al organismului 
notificat în mod constant pentru:

Or. en

Amendamentul 370
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.4 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- a identifica situațiile în care este necesară 
contribuția specialiștilor pentru evaluarea 
evaluării clinice efectuate de producător și 
identificarea experților calificați în mod 

- a identifica situațiile în care este necesară 
contribuția specialiștilor pentru evaluarea 
planurilor de studii privind performanțele 
clinice și a evaluării clinice efectuate de 
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corespunzător; producător și identificarea experților 
calificați în mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 371
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.4 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- a putea discuta pe marginea datelor 
clinice cuprinse în evaluarea clinică a 
producătorului cu producătorul și cu 
experții clinici externi și pentru a oferi 
orientări adecvate experților clinici externi 
cu privire la evaluarea evaluării clinice;

- a putea discuta pe marginea motivelor 
pentru concepția studiului planificat, a 
planurilor studiilor privind performanțele 
clinice și a selectării intervenției de 
control cu producătorul și cu experții 
clinici externi și pentru a oferi orientări 
adecvate experților clinici externi cu 
privire la evaluarea evaluării clinice;

Or. en

Amendamentul 372
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.4 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

- a fi în măsură să conteste din punct de 
vedere științific datele clinice prezentate, 
precum și rezultatele evaluării efectuate de 
experții clinici externi cu privire la 
evaluarea clinică a producătorului;

- a fi în măsură să conteste din punct de 
vedere științific planurile studiilor privind 
performanțele clinice și datele clinice 
prezentate, precum și rezultatele evaluării 
efectuate de experții clinici externi cu 
privire la evaluarea clinică a 
producătorului;

Or. en
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Amendamentul 373
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.4 – liniuța 6 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- a oferi o înțelegere a substanțelor active.

Or. en

Amendamentul 374
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.5. Personalul responsabil de efectuarea 
reexaminării legate de produse (de 
exemplu, reexaminarea dosarului de 
proiectare, reexaminarea sau examinarea 
de tip a documentației tehnice, inclusiv 
aspecte cum ar fi evaluarea clinică, 
sterilizarea, validarea programelor 
informatice) deține următoarele calificări 
dovedite:

3.2.5. Evaluatorii de produs: personalul 
responsabil de efectuarea reexaminării 
legate de produse (de exemplu, 
reexaminarea dosarului de proiectare, 
reexaminarea sau examinarea de tip a 
documentației tehnice, inclusiv aspecte 
cum ar fi evaluarea clinică, sterilizarea, 
validarea programelor informatice) deține 
următoarele calificări dovedite:

Or. en

Amendamentul 375
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.5. Personalul responsabil de efectuarea 
reexaminării legate de produse (de 
exemplu, reexaminarea dosarului de 

3.2.5. Personalul responsabil de efectuarea 
reexaminării legate de produse (de 
exemplu, reexaminarea dosarului de 
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proiectare, reexaminarea sau examinarea 
de tip a documentației tehnice, inclusiv 
aspecte cum ar fi evaluarea clinică, 
sterilizarea, validarea programelor 
informatice) deține următoarele calificări
dovedite:

proiectare, reexaminarea sau examinarea 
de tip a documentației tehnice, inclusiv 
aspecte cum ar fi evaluarea clinică, 
sterilizarea, validarea programelor 
informatice) deține calificări 
corespunzătoare certificate de o autoritate 
competentă a statului membru. Calificări 
corespunzătoare sunt, de exemplu:

Or. lt

Amendamentul 376
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.6. Personalul responsabil de efectuarea 
de audituri ale sistemului producătorului de 
control al calității deține următoarele 
calificări dovedite:

3.2.6. Auditorii: personalul responsabil de 
efectuarea de audituri ale sistemului 
producătorului de control al calității deține 
următoarele calificări dovedite:

Or. en

Amendamentul 377
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.6. Personalul responsabil de efectuarea 
de audituri ale sistemului producătorului de 
control al calității deține următoarele 
calificări dovedite:

3.2.6. Personalul responsabil de efectuarea 
de audituri ale sistemului producătorului de 
control al calității deține calificări 
corespunzătoare certificate de o autoritate 
competentă a statului membru. Calificări 
corespunzătoare sunt, de exemplu:

Or. lt
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Amendamentul 378
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – subpunctul 3.3.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.3.1. Organismul notificat dispune de o 
procedură pentru a documenta calificarea 
fiecărui membru al personalului implicat în 
activitățile de evaluare a conformității și 
îndeplinirea criteriilor de calificare 
menționate în secțiunea 3.2. Atunci când, 
în circumstanțe excepționale, îndeplinirea 
criteriilor de calificare stabilite în 
secțiunea 3.2 nu poate fi demonstrată pe 
deplin, organismul notificat justifică în 
mod corespunzător autorizația 
personalului său de a desfășura activități 
specifice de evaluare a conformității.

3.3.1. Organismul notificat dispune de o 
procedură pentru a documenta calificarea 
fiecărui membru al personalului implicat în 
activitățile de evaluare a conformității și 
îndeplinirea criteriilor de calificare 
menționate în secțiunea 3.2.

Or. en

Amendamentul 379
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – subpunctul 3.4 – subpunctul 3.4.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.4.(-1). Organismul notificat dispune în 
permanență pe plan intern de personal 
competent și de cunoștințe specializate, nu 
numai în domeniile tehnice legate de 
evaluarea performanței dispozitivelor, dar 
și în sectorul medical. Aceștia au 
capacitatea de a evalua pe plan intern 
calitatea subcontractanților. Prin 
derogare, se aplică următoarele alineate.

3.4.1. Fără a aduce atingere limitărilor care 
decurg din secțiunea 3.2., organismele 
notificate pot subcontracta părți clar 

3.4.1. Fără a aduce atingere limitărilor care 
decurg din secțiunea 3.2., organismele 
notificate pot subcontracta unor entități 
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definite ale activităților de evaluare a 
conformității. Nu este permisă 
subcontractarea auditării sistemelor de 
control al calității sau a reexaminărilor 
legate de produse în totalitatea lor.

publice părți clar definite ale activităților 
de evaluare a conformității. Pot fi, de 
asemenea, acordate contracte unor 
experți externi pentru evaluarea 
dispozitivelor medicale sau a tehnologiilor 
inovatoare în cazurile în care cunoștințele 
clinice specializate sunt limitate. Nu este 
permisă subcontractarea auditării 
sistemelor de control al calității sau a 
reexaminărilor legate de produse în 
totalitatea lor.

Or. en

Amendamentul 380
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – subpunctul 3.4 – subpunctul 3.4.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.4.2. În cazul în care un organism notificat 
subcontractează activități de evaluare a 
conformității, fie către o organizație, fie 
către o persoană fizică, el are o politică 
care descrie condițiile în care poate avea 
loc subcontractarea. Orice subcontractare 
sau consultare a experților externi este 
documentată în mod adecvat și face 
obiectul unui acord scris care vizează, între 
altele, confidențialitatea și conflictul de 
interese.

3.4.2. În cazul în care un organism notificat 
subcontractează activități de evaluare a 
conformității, fie către o organizație, fie 
către o persoană fizică, el are o politică 
care descrie condițiile în care poate avea 
loc subcontractarea. Orice subcontractare 
sau consultare a experților externi este 
documentată în mod adecvat, este pusă la 
dispoziția publicului și face obiectul unui
acord scris care vizează, între altele, 
confidențialitatea și conflictul de interese.

Or. en

Amendamentul 381
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – subpunctul 3.4 – subpunctul 3.4.4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3.4.4a. Politicile și procedurile de la 
punctele 3.4.2 și 3.4.4 se comunică 
autorității naționale înainte de orice 
subcontractare.

Or. en

Amendamentul 382
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 3 – subpunctul 3.3 – subpunctul 3.5 – subpunctul 3.5.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.5.2. El revizuiește competența 
personalului său și identifică nevoile de 
formare, pentru a menține nivelul necesar 
de calificare și de cunoștințe.

3.5.2. El revizuiește competența 
personalului său, identifică nevoile de 
formare și asigură în consecință luarea 
măsurilor necesare, pentru a menține 
nivelul necesar de calificare și de 
cunoștințe.

Or. en

Amendamentul 383
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 - punctul 4 – subpunctul 4.3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.3. Organismul notificat dispune de 
proceduri documentate care vizează cel 
puțin următoarele elemente:

4.3. Organismul notificat dispune de 
proceduri documentate, disponibile 
publicului, care vizează cel puțin 
următoarele elemente:

Or. en
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Amendamentul 384
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- prelucrarea cererii, inclusiv verificarea 
integrității documentației, calificarea 
produsului ca dispozitiv medical pentru 
diagnostic in vitro și clasificarea sa,

- prelucrarea cererii, inclusiv verificarea 
integrității documentației, calificarea 
produsului ca dispozitiv medical pentru 
diagnostic in vitro și clasificarea sa, 
precum și timpul minim pentru evaluările 
sale de audit,

Or. en

Amendamentul 385
Alda Sousa

Propunere de regulament
Anexa 7 – partea 1 – punctul 1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1. Aplicarea regulilor de clasificare este 
reglementată de scopul preconizat al 
dispozitivelor.

1.1. Aplicarea reglementărilor de 
clasificare depinde de scopul propus al 
dispozitivelor, de noutatea, complexitatea 
și riscul inerent al acestora.

Or. en

Amendamentul 386
Alda Sousa

Propunere de regulament
Anexa 7 – partea 2 – punctul 2.3 – paragraful 1 – litera f – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dispozitive destinate a fi utilizate ca 
diagnostic companion; sau

(i) Dispozitivele destinate a fi utilizate ca 
diagnostic companion sunt clasificate în 
clasa C, cu excepția cazului în care au 
drept scop identificarea pacienților expuși 
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unor evenimente ce amenință viața sau 
dacă decizia de selectare poate conduce la 
neadministrarea unui tratament ce poate 
salva viața, caz în care sunt clasificate în 
clasa D.

Or. en

Amendamentul 387
Alda Sousa

Propunere de regulament
Anexa 7 – partea 2 – punctul 2.3 – paragraful 1 – litera f – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dispozitive destinate a fi utilizate 
pentru determinarea stadiilor unei boli; sau

(ii) dispozitive destinate a fi utilizate 
pentru determinarea sau prognozarea 
stadiilor unei boli; sau

Or. en

Justificare

Prognozarea bolilor este o aplicare din ce în ce comună în sectorul diagnosticării 
moleculare, exemplificată prin teste precum Mammaprint comercializat de Agendia și 
Oncotype Dx, de la Genomic, ambele utilizate pentru a da prognosticuri sub formă de scoruri 
legate de probabilitatea recurenței cancerului de sân după operație. Fiindcă prognozarea 
este o formă de selectare a pacienților, considerăm că astfel de dispozitive ar trebui să fie 
prevăzute în mod explicit la regula 3.

Amendamentul 388
Alda Sousa

Propunere de regulament
Anexa 7 – partea 2 – punctul 2.3 – paragraful 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) dispozitive in vitro pentru depistarea 
și identificarea anticorpilor împotriva 
eritrocitelor, trombocitelor sau 
leucocitelor.
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Or. en

Amendamentul 389
Alda Sousa

Propunere de regulament
Anexa 7 – partea 2 – punctul 2.6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozitivele care nu sunt vizate de 
regulile de clasificare menționate anterior 
sunt clasificate în clasa B.

Dispozitivele care nu sunt vizate de 
regulile de clasificare menționate anterior 
sunt clasificate în clasa B. Totuși, 
dispozitivele noi din clasa B vor fi 
clasificate în clasa C.

Or. en

Amendamentul 390
Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa 8 – secțiunea 2 – punctul 5 – subpunctul 5.7

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.7. Pentru verificarea conformității 
dispozitivelor fabricate, clasificate în clasa 
D, producătorul efectuează încercări pe 
dispozitivele fabricate sau pe fiecare lot de 
dispozitive. După încheierea controalelor și 
încercărilor, el transmite organismului 
notificat fără întârziere rapoartele relevante 
privind aceste încercări. În plus, 
producătorul pune eșantioanele de 
dispozitive fabricate sau de loturi de 
dispozitive la dispoziția organismului 
notificat în conformitate cu condițiile și 
modalitățile convenite în prealabil, care 
includ faptul că organismul notificat sau 
producătorul, la intervale regulate, trimite 
eșantioane de dispozitive fabricate sau de 
loturi de dispozitive la un laborator de 
referință, atunci când este desemnat în 

5.7. Pentru verificarea conformității 
dispozitivelor fabricate, clasificate în clasa 
D, producătorul efectuează încercări pe 
dispozitivele fabricate sau pe fiecare lot de 
dispozitive. După încheierea controalelor și 
încercărilor, el transmite organismului 
notificat fără întârziere rapoartele relevante 
privind aceste încercări. În plus, 
producătorul pune eșantioanele de 
dispozitive fabricate sau de loturi de 
dispozitive la dispoziția organismului 
notificat în conformitate cu condițiile și 
modalitățile convenite în prealabil, care 
includ faptul că organismul notificat sau 
producătorul trimite eșantioane de 
dispozitive fabricate sau de loturi de 
dispozitive la un laborator de referință, 
atunci când este desemnat în conformitate 
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conformitate cu articolul 78, în vederea
efectuării unor teste corespunzătoare. 
Laboratorul de referință informează 
organismul notificat cu privire la 
constatările sale.

cu articolul 78, în vederea efectuării unor 
teste corespunzătoare. Laboratorul de 
referință informează organismul notificat 
cu privire la constatările sale.

Or. en

Justificare

Această activitate nu ar trebui să se desfășoare la intervale regulate, ci de fiecare dată.

Amendamentul 391
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Anexa 8 – secțiunea 2 – punctul 6 – subpunctul 6.2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Pentru dispozitivul de diagnostic 
companion conceput pentru a fi utilizat 
pentru a evalua eligibilitatea pacientului 
pentru un tratament cu un anumit 
medicament, organismul notificat 
consultă, înainte de emiterea unui 
certificat de examinare UE a proiectului 
și pe baza proiectului de rezumat privind 
siguranța și performanța și a proiectului 
de instrucțiuni de utilizare, una dintre 
autoritățile competente desemnate de 
statele membre în conformitate cu 
Directiva 2001/83/CE (denumită în 
continuare „autoritate competentă în 
materie de medicamente”) sau Agenția 
Europeană pentru Medicamente 
(denumită în continuare „EMA”), 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 de stabilire a procedurilor 
comunitare privind autorizarea și 
supravegherea medicamentelor de uz 
uman și veterinar și de instituire a unei 
Agenții Europene pentru Medicamente, 
cu privire la gradul de adecvare a 
dispozitivului în raport cu medicamentul 
în cauză. În cazul în care medicamentul 

(c) Înainte de a emite un certificat UE de 
examinare a proiectului, organismul 
notificat solicită unui laborator de 
referință, în cazul în care este desemnat 
în conformitate cu articolul 78, să verifice 
conformitatea dispozitivului cu STC, 
atunci când acestea sunt disponibile, sau 
cu alte soluții alese de producător pentru 
a garanta un nivel de siguranță și 
performanță care este cel puțin 
echivalent. Laboratorul de referință 
furnizează un aviz științific în termen de 
30 de zile. Avizul științific al laboratorului 
de referință și actualizările eventuale sunt 
incluse în documentația organismului 
notificat privind dispozitivul. Atunci când 
adoptă decizia sa, organismul notificat 
acordă atenția cuvenită punctelor de 
vedere exprimate în avizul științific. 
Organismul notificat nu eliberează 
certificatul în cazul în care avizul științific 
este nefavorabil.
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intră exclusiv în domeniul de aplicare al 
anexei la Regulamentul (CE) nr. 
726/2004, organismul notificat consultă 
EMA.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 392
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Anexa 8 – secțiunea 2 – punctul 6 – subpunctul 6.2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Modificările aduse proiectului 
aprobat primesc o aprobare suplimentară 
din partea organismului notificat care a 
eliberat certificatul de examinare UE a 
proiectului, ori de câte ori modificările ar 
putea afecta conformitatea cu cerințele 
generale privind siguranța și performanța 
din prezentul regulament sau cu condițiile 
indicate în ceea privește folosirea 
dispozitivului. Solicitantul informează 
organismul notificat care a eliberat 
certificatul de examinare UE a proiectului 
cu privire la orice modificări pe care 
intenționează să le aducă proiectului 
aprobat. Organismul notificat examinează 
modificările planificate, notifică 
producătorului decizia sa și îi furnizează 
un supliment la raportul de examinare 
UE a proiectului. În cazul în care 
modificările ar putea afecta conformitatea 
cu STC sau cu alte soluții alese de 
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producător, care au fost aprobate prin 
certificatul de examinare UE a 
proiectului, organismul notificat consultă 
laboratorul de referință care a fost 
implicat în consultarea inițială, pentru a 
confirma că se menține conformitatea cu 
STC sau cu alte soluții alese de 
producător pentru a garanta un nivel de 
siguranță și performanță care este cel 
puțin echivalent. Laboratorul de referință 
furnizează un aviz științific în termen de 
30 de zile. Aprobarea oricărei modificări a 
proiectului aprobat ia forma unui 
supliment la certificatul de examinare UE 
a proiectului.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 393
Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa 8 – secțiunea 2 – punctul 6 – subpunctul 6.2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Organismul notificat ia în considerare 
în mod adecvat avizul, în cazul în care 
există, emis de autoritatea competentă în 
materie de medicamente în cauză sau de
EMA în luarea unei decizii. El transmite
decizia sa finală autorității competente în 
materie de medicamente în cauză sau 
EMA. Certificatul de examinare a 
proiectului este emis în conformitate cu 
litera (d) din secțiunea 6.1.

(e) Organismul notificat ia în considerare 
în mod adecvat avizul, în cazul în care 
există, emis de autoritatea competentă în 
materie de medicamente în cauză sau de 
EMA privind viabilitatea științifică a 
dispozitivului de diagnostic companion în 
luarea unei decizii. Dacă organismul 
notificat nu este de acord cu această 
poziție, el își justifică decizia în fața 
autorității competente în materie de 
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medicamente în cauză sau EMA. Dacă nu 
se ajunge la un acord, organismul 
notificat informează MDCG în acest sens. 
Certificatul de examinare a proiectului este 
emis în conformitate cu litera (d) din 
secțiunea 6.1.

Or. en

Justificare

Potrivit propunerii, organismul notificat „ia în considerare” avizul EMA. Aceasta permite 
ample interpretări și, deși organismul notificat nu are obligația de a respecta avizul EMA, 
este destul de improbabil să îl ignore. Astfel, este necesară o definiție a situației care apare 
dacă nu există congruență între evaluarea EMA și cea a organismului notificat.

Amendamentul 394
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Anexa 9 – punctul 3 – paragraful 1 – subpunctul 3.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.5. în cazul unor dispozitive clasificate în 
clasa D, solicită unui laborator de referință, 
în cazul în care a fost desemnat în 
conformitate cu articolul 78, să verifice 
conformitatea dispozitivului cu STC sau cu 
alte soluții alese de producător pentru a 
garanta un nivel de siguranță și 
performanță care este cel puțin echivalent. 
Laboratorul de referință furnizează un aviz 
științific în termen de 30 de zile. Avizul 
științific al laboratorului de referință și 
actualizările eventuale sunt incluse în 
documentația organismului notificat 
privind dispozitivul. Atunci când adoptă 
decizia sa, organismul notificat acordă 
atenția cuvenită punctelor de vedere 
exprimate în avizul științific. Organismul 
notificat nu poate elibera certificatul în 
cazul în care avizul științific este 
nefavorabil.

3.5. în cazul unor dispozitive clasificate în 
clasa D sau al dispozitivelor de diagnostic 
companion, solicită unui laborator de 
referință, în cazul în care a fost desemnat în 
conformitate cu articolul 78, să verifice 
conformitatea dispozitivului cu STC sau cu 
alte soluții alese de producător pentru a 
garanta un nivel de siguranță și 
performanță care este cel puțin echivalent. 
Laboratorul de referință furnizează un aviz 
științific în termen de 30 de zile. Avizul 
științific al laboratorului de referință și 
actualizările eventuale sunt incluse în 
documentația organismului notificat 
privind dispozitivul. Atunci când adoptă 
decizia sa, organismul notificat acordă 
atenția cuvenită punctelor de vedere 
exprimate în avizul științific. Organismul 
notificat nu poate elibera certificatul în 
cazul în care avizul științific este 
nefavorabil.
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 395
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Anexa 9 – punctul 3 – paragraful 1 – subpunctul 3.6

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.6. Pentru dispozitivul de diagnostic 
companion destinat a fi utilizat pentru a 
evalua eligibilitatea pacientului pentru un 
tratament cu un anumit medicament, 
solicită avizul, pe baza proiectului de 
rezumat privind siguranța și performanța 
și a proiectului de instrucțiuni de 
utilizare, uneia dintre autoritățile 
competente desemnate de statele membre 
în conformitate cu Directiva 2001/83/CE 
(denumită în continuare „autoritate 
competentă în materie de medicamente”) 
sau al Agenției Europene pentru 
Medicamente (denumită în continuare 
„EMA”) cu privire la gradul de adecvare 
a dispozitivului în raport cu medicamentul 
în cauză. În cazul în care medicamentul 
intră exclusiv în domeniul de aplicare al 
anexei la Regulamentul (CE) 
nr. 726/2004, organismul notificat 
consultă EMA. Autoritatea competentă în 
materie de medicamente sau Agenția 
Europeană pentru Medicamente emite un 
aviz, dacă este cazul, în termen de 60 de 
zile de la primirea documentației valide. 
Această perioadă de 60 de zile poate fi 

eliminat
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prelungită doar o singură dată pentru o 
perioadă suplimentară de 60 de zile, pe 
motive valabile din punct de vedere 
științific. Avizul autorității competente în 
materie de medicamente sau al EMA și 
eventualele actualizări sunt incluse în 
documentația organismului notificat 
privind dispozitivul. Organismul notificat 
ia în considerare în mod adecvat avizul, în 
cazul în care există, emis de autoritatea 
competentă în materie de medicamente în 
cauză sau de EMA în luarea unei decizii. 
El transmite decizia sa finală autorității 
competente în materie de medicamente în 
cauză sau EMA.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 396
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Anexa 9 – punctul 5 – subpunctul 5.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.4. În cazul în care modificările 
afectează un dispozitiv de diagnostic 
companion aprobat prin intermediul 
certificatului de examinare UE de tip cu 
privire la gradul său de adecvare în raport 
cu un medicament, organismul notificat 
consultă autoritatea competentă în 
materie de medicamente care a fost 
implicată în consultarea inițială sau 
EMA. Autoritatea competentă în materie 

eliminat
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de medicamente sau EMA emite un aviz, 
dacă este cazul, în termen de 30 de zile de 
la primirea documentației valide 
referitoare la modificări. Aprobarea 
oricărei modificări a tipului aprobat ia 
forma unui supliment la certificatul inițial 
de examinare UE de tip.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 397
Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa 10 – punctul 5 – subpunctul 5.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.1. În cazul dispozitivelor fabricate 
clasificate în clasa D, producătorul 
efectuează încercări pe dispozitivele 
fabricate sau pe fiecare lot de dispozitive. 
După încheierea controalelor și 
încercărilor, el transmite organismului 
notificat fără întârziere rapoartele relevante 
privind aceste încercări. În plus, 
producătorul pune eșantioanele de 
dispozitive fabricate sau de loturi de 
dispozitive la dispoziția organismului 
notificat în conformitate cu condițiile și 
modalitățile convenite în prealabil, care 
includ faptul că organismul notificat sau 
producătorul, la intervale regulate, trimite 
eșantioane de dispozitive fabricate sau de 
loturi de dispozitive la un laborator de 
referință, atunci când este desemnat în 

5.1. În cazul dispozitivelor fabricate 
clasificate în clasa D, producătorul 
efectuează încercări pe dispozitivele 
fabricate sau pe fiecare lot de dispozitive. 
După încheierea controalelor și 
încercărilor, el transmite organismului 
notificat fără întârziere rapoartele relevante 
privind aceste încercări. În plus, 
producătorul pune eșantioanele de 
dispozitive fabricate sau de loturi de 
dispozitive la dispoziția organismului 
notificat în conformitate cu condițiile și 
modalitățile convenite în prealabil, care 
includ faptul că organismul notificat sau 
producătorul trimite eșantioane de 
dispozitive fabricate sau de loturi de 
dispozitive la un laborator de referință, 
atunci când este desemnat în conformitate 
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conformitate cu articolul 78, în vederea 
efectuării unor teste corespunzătoare. 
Laboratorul de referință informează 
organismul notificat cu privire la 
constatările sale.

cu articolul 78, în vederea efectuării unor 
teste de laborator corespunzătoare. 
Laboratorul de referință informează 
organismul notificat cu privire la 
constatările sale.

Or. en

Justificare

Se clarifică faptul că este vorba despre teste de laborator, iar nu numai despre teste teoretice.

Amendamentul 398
Alda Sousa

Propunere de regulament
Anexa 12 – secțiunea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.2.2 – subpunctul 1.2.2.6 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- pentru dispozitivele clasificate în clasa C, 
în conformitate cu regulile stabilite în 
anexa VII, raportul privind studiul referitor 
la performanța clinică include metoda de 
analiză a datelor, concluzia studiului și
detaliile relevante privind protocolul de 
studiu;

- pentru dispozitivele clasificate în clasa D, 
în conformitate cu regulile stabilite în 
anexa VII, raportul privind studiul referitor 
la performanța clinică include metoda de 
analiză a datelor, concluzia studiului,
detaliile relevante privind protocolul de 
studiu și datele individuale.

Or. en

Amendamentul 399
Alda Sousa

Propunere de regulament
Anexa 12 – secțiunea 1 – punctul 1 – subpunctul 1.2.2 – subpunctul 1.2.2.6 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- pentru dispozitivele clasificate în clasa 
D, în conformitate cu regulile stabilite în 
anexa VII, raportul privind studiul 
referitor la performanța clinică include 
metoda de analiză a datelor, concluzia 
studiului și detaliile relevante privind 

eliminat
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protocolul de studiu și datele individuale.

Or. en


