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Amendamentul 297
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 89 
pentru modificarea sau completarea, 
ținând cont de progresul tehnic, a 
elementelor din documentația tehnică 
menționate în anexa II.

eliminat

Or. cs

Amendamentul 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 89 
pentru modificarea sau completarea, 
ținând cont de progresul tehnic, a 
elementelor din documentația tehnică 
menționate în anexa II.

eliminat

Or. de

Amendamentul 299
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care documentația tehnică este eliminat
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voluminoasă sau păstrată în diferite 
locuri, producătorul furnizează, la 
cererea unei autorități competente, un 
rezumat al documentației tehnice (RDC) 
și, la cerere, permite accesul la întreaga 
documentație tehnică.

Or. de

Justificare

În ceea ce privește criteriile pe baza cărora trebuie evaluate noile dispozitive și care indică 
tipul de evaluare necesară pentru un dispozitiv înainte de comercializarea acestuia, există o 
necesitate pentru evaluări clinice specifice ale dispozitivelor, care trebuie efectuată printr-o 
reuniune de experți independenți pentru fiecare categorie de dispozitive medicale foarte 
riscante.

Amendamentul 300
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care documentația tehnică este 
voluminoasă sau păstrată în diferite 
locuri, producătorul furnizează, la 
cererea unei autorități competente, un 
rezumat al documentației tehnice (RDC) 
și, la cerere, permite accesul la întreaga 
documentație tehnică.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 301
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proporțional cu clasa de risc și în funcție Proporțional cu clasa de risc și în funcție 
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de tipul de dispozitiv, producătorii de 
dispozitive, altele decât cele fabricate la 
comandă, instituie și actualizează o 
procedură sistematică pentru a colecta și a 
analiza experiența dobândită cu 
dispozitivele lor introduse pe piață sau 
puse în funcțiune și pentru a aplica orice 
măsură corectivă necesară, denumită în 
continuare „planul de supraveghere 
ulterioară introducerii pe piață”. Planul de 
supraveghere ulterioară introducerii pe 
piață descrie modalitatea de colectare,
înregistrare și investigare a reclamațiilor și 
rapoartelor din partea cadrelor medicale, a 
pacienților și a utilizatorilor referitoare la 
incidente suspectate a fi cauzate de un 
dispozitiv, modalitatea de păstrare a unui 
registru cu produse neconforme și cu 
rechemări sau retrageri ale unor produse și, 
în cazul în care se consideră adecvat ținând 
cont de natura dispozitivului, modalitatea 
de testare prin sondaj a dispozitivelor de pe 
piață. O parte a planului de supraveghere 
ulterioară introducerii pe piață este un plan 
de monitorizare clinică ulterioară 
introducerii pe piață în conformitate cu 
partea B din anexa XIII. În cazul în care se 
consideră că monitorizare clinică ulterioară 
introducerii pe piață nu este necesară, 
aceasta se justifică și se documentează în 
mod corespunzător în planul de 
supraveghere ulterioară introducerii pe 
piață.

de tipul de dispozitiv, producătorii de 
dispozitive, altele decât cele fabricate la 
comandă, instituie și actualizează o 
procedură sistematică pentru a colecta și a 
analiza experiența dobândită cu 
dispozitivele lor introduse pe piață sau 
puse în funcțiune și pentru a aplica orice 
măsură corectivă necesară, denumită în 
continuare „planul de supraveghere 
ulterioară introducerii pe piață”. Analizele 
și rapoartele referitoare la supravegherea 
ulterioară introducerii pe piață sunt 
elaborate de organisme independente.
Planul de supraveghere ulterioară 
introducerii pe piață descrie modalitatea de 
colectare, înregistrare și investigare a 
reclamațiilor și rapoartelor din partea 
cadrelor medicale, a pacienților și a 
utilizatorilor referitoare la incidente 
suspectate a fi cauzate de un dispozitiv, 
modalitatea de păstrare a unui registru cu 
produse neconforme și cu rechemări sau 
retrageri ale unor produse și, în cazul în 
care se consideră adecvat ținând cont de 
natura dispozitivului, modalitatea de testare 
prin sondaj a dispozitivelor de pe piață. O 
parte a planului de supraveghere ulterioară 
introducerii pe piață este un plan de 
monitorizare clinică ulterioară introducerii 
pe piață în conformitate cu partea B din 
anexa XIII. În cazul în care se consideră că 
monitorizare clinică ulterioară introducerii 
pe piață nu este necesară, aceasta se 
justifică și se documentează în mod 
corespunzător în planul de supraveghere 
ulterioară introducerii pe piață.

Or. fr

Justificare

Pentru a garanta transparența totală, supravegherea ulterioară introducerii pe piață ar 
trebui să includă expertiza unor oameni de știință independenți.

Amendamentul 302
Marina Yannakoudakis



PE510.765v01-00 6/86 AM\936125RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proporțional cu clasa de risc și în funcție 
de tipul de dispozitiv, producătorii de 
dispozitive, altele decât cele fabricate la 
comandă, instituie și actualizează o 
procedură sistematică pentru a colecta și a 
analiza experiența dobândită cu 
dispozitivele lor introduse pe piață sau 
puse în funcțiune și pentru a aplica orice 
măsură corectivă necesară, denumită în 
continuare „planul de supraveghere 
ulterioară introducerii pe piață”. Planul de 
supraveghere ulterioară introducerii pe 
piață descrie modalitatea de colectare, 
înregistrare și investigare a reclamațiilor și 
rapoartelor din partea cadrelor medicale, a 
pacienților și a utilizatorilor referitoare la 
incidente suspectate a fi cauzate de un 
dispozitiv, modalitatea de păstrare a unui 
registru cu produse neconforme și cu 
rechemări sau retrageri ale unor produse și, 
în cazul în care se consideră adecvat ținând 
cont de natura dispozitivului, modalitatea 
de testare prin sondaj a dispozitivelor de pe 
piață. O parte a planului de supraveghere 
ulterioară introducerii pe piață este un plan 
de monitorizare clinică ulterioară 
introducerii pe piață în conformitate cu 
partea B din anexa XIII. În cazul în care se 
consideră că monitorizare clinică ulterioară 
introducerii pe piață nu este necesară, 
aceasta se justifică și se documentează în 
mod corespunzător în planul de 
supraveghere ulterioară introducerii pe 
piață.

Proporțional cu clasa de risc și în funcție 
de tipul de dispozitiv, producătorii de 
dispozitive, altele decât cele fabricate la 
comandă, instituie și actualizează o 
procedură sistematică pentru a colecta și a 
analiza experiența dobândită cu 
dispozitivele lor introduse pe piață sau 
puse în funcțiune și pentru a aplica orice 
măsură corectivă necesară, denumită în 
continuare „planul de supraveghere 
ulterioară introducerii pe piață”. 
Organizațiile independente realizează, de 
asemenea, analize și rapoarte privind 
supravegherea ulterioară introducerii pe 
piață. Planul de supraveghere ulterioară 
introducerii pe piață descrie modalitatea de 
colectare, înregistrare și investigare a 
reclamațiilor și rapoartelor din partea 
cadrelor medicale, a pacienților și a 
utilizatorilor referitoare la incidente 
suspectate a fi cauzate de un dispozitiv, 
modalitatea de păstrare a unui registru cu 
produse neconforme și cu rechemări sau 
retrageri ale unor produse și, în cazul în 
care se consideră adecvat ținând cont de 
natura dispozitivului, modalitatea de testare 
prin sondaj a dispozitivelor de pe piață. O 
parte a planului de supraveghere ulterioară 
introducerii pe piață este un plan de 
monitorizare clinică ulterioară introducerii 
pe piață în conformitate cu partea B din 
anexa XIII. În cazul în care se consideră că 
monitorizarea clinică ulterioară 
introducerii pe piață nu este necesară, 
aceasta se justifică și se documentează în 
mod corespunzător în planul de 
supraveghere ulterioară introducerii pe 
piață.

Or. en
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Amendamentul 303
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proporțional cu clasa de risc și în funcție 
de tipul de dispozitiv, producătorii de 
dispozitive, altele decât cele fabricate la 
comandă, instituie și actualizează o 
procedură sistematică pentru a colecta și a 
analiza experiența dobândită cu 
dispozitivele lor introduse pe piață sau 
puse în funcțiune și pentru a aplica orice 
măsură corectivă necesară, denumită în 
continuare „planul de supraveghere 
ulterioară introducerii pe piață”. Planul de 
supraveghere ulterioară introducerii pe 
piață descrie modalitatea de colectare, 
înregistrare și investigare a reclamațiilor și 
rapoartelor din partea cadrelor medicale, a 
pacienților și a utilizatorilor referitoare la 
incidente suspectate a fi cauzate de un 
dispozitiv, modalitatea de păstrare a unui 
registru cu produse neconforme și cu 
rechemări sau retrageri ale unor produse și, 
în cazul în care se consideră adecvat ținând 
cont de natura dispozitivului, modalitatea 
de testare prin sondaj a dispozitivelor de pe 
piață. O parte a planului de supraveghere 
ulterioară introducerii pe piață este un plan 
de monitorizare clinică ulterioară 
introducerii pe piață în conformitate cu 
partea B din anexa XIII. În cazul în care se 
consideră că monitorizare clinică ulterioară 
introducerii pe piață nu este necesară, 
aceasta se justifică și se documentează în 
mod corespunzător în planul de 
supraveghere ulterioară introducerii pe 
piață.

Proporțional cu clasa de risc și în funcție 
de tipul de dispozitiv, producătorii de 
dispozitive, altele decât cele fabricate la 
comandă, instituie și actualizează o 
procedură sistematică pentru a colecta și a 
analiza experiența dobândită cu 
dispozitivele lor introduse pe piață sau 
puse în funcțiune și pentru a aplica orice 
măsură corectivă necesară, denumită în 
continuare „planul de supraveghere 
ulterioară introducerii pe piață”. Planul de 
supraveghere ulterioară introducerii pe 
piață descrie modalitatea de colectare, 
înregistrare și investigare a reclamațiilor și 
rapoartelor din partea cadrelor medicale, a 
pacienților și a utilizatorilor referitoare la 
incidente suspectate a fi cauzate de un 
dispozitiv, modalitatea de păstrare a unui 
registru cu produse neconforme și cu
rechemări sau retrageri ale unor produse și, 
în cazul în care se consideră adecvat ținând 
cont de natura dispozitivului, modalitatea 
de testare prin sondaj a dispozitivelor de pe 
piață. O parte a planului de supraveghere 
ulterioară introducerii pe piață este un plan 
de monitorizare clinică ulterioară 
introducerii pe piață în conformitate cu 
partea B din anexa XIII. Analiza și 
raportarea efectuate în cadrul 
supravegherii ulterioare introducerii pe 
piață trebuie să ia în considerare și 
organizațiile independente. În cazul în 
care se consideră că monitorizarea clinică 
ulterioară introducerii pe piață nu este 
necesară, aceasta se justifică și se 
documentează în mod corespunzător în 
planul de supraveghere ulterioară 
introducerii pe piață.

Or. de
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Justificare

Pentru asigurarea transparenței, ar trebui luate în considerare și date științifice 
independente.

Amendamentul 304
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Proporțional cu clasa de risc și în funcție 
de tipul de dispozitiv, producătorii de 
dispozitive, altele decât cele fabricate la 
comandă, instituie și actualizează o 
procedură sistematică pentru a colecta și a 
analiza experiența dobândită cu 
dispozitivele lor introduse pe piață sau 
puse în funcțiune și pentru a aplica orice 
măsură corectivă necesară, denumită în 
continuare „planul de supraveghere 
ulterioară introducerii pe piață”. Planul de 
supraveghere ulterioară introducerii pe 
piață descrie modalitatea de colectare, 
înregistrare și investigare a reclamațiilor și 
rapoartelor din partea cadrelor medicale, a 
pacienților și a utilizatorilor referitoare la 
incidente suspectate a fi cauzate de un 
dispozitiv, modalitatea de păstrare a unui 
registru cu produse neconforme și cu 
rechemări sau retrageri ale unor produse și, 
în cazul în care se consideră adecvat ținând 
cont de natura dispozitivului, modalitatea 
de testare prin sondaj a dispozitivelor de pe 
piață. O parte a planului de supraveghere 
ulterioară introducerii pe piață este un plan 
de monitorizare clinică ulterioară 
introducerii pe piață în conformitate cu 
partea B din anexa XIII. În cazul în care se 
consideră că monitorizare clinică ulterioară 
introducerii pe piață nu este necesară, 
aceasta se justifică și se documentează în 
mod corespunzător în planul de 
supraveghere ulterioară introducerii pe 

Proporțional cu clasa de risc și în funcție 
de tipul de dispozitiv, producătorii de 
dispozitive, altele decât cele fabricate la 
comandă, instituie și actualizează o 
procedură sistematică pentru a colecta și a 
analiza experiența dobândită cu 
dispozitivele lor introduse pe piață sau 
puse în funcțiune și pentru a aplica orice 
măsură corectivă necesară, denumită în 
continuare „planul de supraveghere 
ulterioară introducerii pe piață”, care 
trebuie validată de autoritățile care 
autorizează punerea pe piață sau care 
reevaluează autorizația și care trebuie 
efectuată de o autoritate independentă 
care nu a contribuit direct sau indirect la 
punerea pe piață sau la reevaluare. Planul 
de supraveghere ulterioară introducerii pe 
piață descrie modalitatea de colectare, 
înregistrare și investigare a reclamațiilor și 
rapoartelor din partea cadrelor medicale, a 
pacienților și a utilizatorilor referitoare la 
incidente suspectate a fi cauzate de un 
dispozitiv, modalitatea de păstrare a unui 
registru cu produse neconforme și cu 
rechemări sau retrageri ale unor produse și, 
în cazul în care se consideră adecvat ținând 
cont de natura dispozitivului, modalitatea 
de testare prin sondaj a dispozitivelor de pe 
piață. O parte a planului de supraveghere 
ulterioară introducerii pe piață este un plan 
de monitorizare clinică ulterioară 
introducerii pe piață în conformitate cu 
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piață. partea B din anexa XIII. În cazul în care se 
consideră că monitorizare clinică ulterioară 
introducerii pe piață nu este necesară, 
aceasta se justifică și se documentează în 
mod corespunzător în planul de 
supraveghere ulterioară introducerii pe 
piață.

Or. fr

Amendamentul 305
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Dacă în cursul supravegherii ulterioare 
introducerii pe piață este identificată 
necesitatea unei acțiuni corective, 
producătorul pune în aplicare măsurile 
corespunzătoare.

Dacă în cursul supravegherii ulterioare 
introducerii pe piață este identificată 
necesitatea unei acțiuni corective, 
producătorul pune în aplicare măsurile 
corespunzătoare, care includ notificarea 
imediată a băncii de date europene 
conținând dispozitivele medicale 
(Eudamed), înființată prin Decizia 
Comisiei nr. 2010/227/UE din 19 aprilie 
2010.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se garanteze un acces rapid la rapoartele privind complicațiile sau 
incidentele produse de un dispozitiv. Eudamed poate fi utilizată pentru a colecta și publica 
toate informațiile legate de dispozitivele medicale introduse pe piața europeană.

Amendamentul 306
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă în cursul supravegherii ulterioare 
introducerii pe piață este identificată 
necesitatea unei acțiuni corective, 
producătorul pune în aplicare măsurile 
corespunzătoare.

Dacă în cursul supravegherii ulterioare 
introducerii pe piață este identificată 
necesitatea unei acțiuni corective, 
producătorul pune în aplicare măsurile 
corespunzătoare, inclusiv raportarea 
imediată către Banca de date europeană 
referitoare la dispozitivele medicale 
(Eudamed) instituită prin 
Decizia 2010/227/UE a Comisiei.

Or. en

Amendamentul 307
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Producătorii se asigură că dispozitivul 
este însoțit de informațiile de furnizat în 
conformitate cu secțiunea 19 a anexei I, 
redactate într-o limbă oficială a Uniunii
care poate fi ușor înțeleasă de către 
utilizatorul sau pacientul căruia îi este 
destinat. Limba sau limbile în care sunt 
redactate informațiile de furnizat de către 
producător pot fi determinate de legislația 
statului membru în care dispozitivul este 
pus la dispoziția utilizatorului sau 
pacientului.

(7) Producătorii se asigură că dispozitivul 
este însoțit de instrucțiunile și informațiile 
privind siguranța de furnizat în 
conformitate cu secțiunea 19 a anexei I, 
redactate într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către utilizatorul sau pacientul 
căruia îi este destinat, conform celor 
stabilite de statul membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 308
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. cs

Amendamentul 309
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Medicii sunt principalii utilizatori ai dispozitivelor medicale. Aceștia ar trebui să aibă acces 
la toate datele tehnice și clinice legate de un dispozitiv medical. Aceste informații le sunt 
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necesare medicilor și chirurgilor pentru a putea decide ce dispozitive vor folosi pe baza 
criteriilor de eficiență și siguranță.

Amendamentul 310
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Medicii sunt principalii utilizatori ai dispozitivelor medicale. Ei trebuie sa aibă acces la toate 
datele tehnice și clinice legate de un dispozitiv medical.

Amendamentul 311
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități 
competente, furnizează acesteia toate 

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

consumatorilor, a unei asociații a 
pacienților sau a unei asociații 
profesionale din domeniul sănătății, 
furnizează acesteia toate informațiile și 
documentația necesară pentru a demonstra 
conformitatea dispozitivului, redactate într-
o limbă oficială a Uniunii care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea sau asociația 
respectivă. În cadrul unei autorități, ei 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
corectivă întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de dispozitivele pe 
care ei le-au introdus pe piață sau pus în 
funcțiune. În cadrul unei asociații, 
schimburile de informații fac obiectul 
unei notificări a autorității competente.

Or. fr

Amendamentul 312
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es
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Amendamentul 313
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Dacă există probe pe baza cărora să se 
presupună că un dispozitiv medical a 
cauzat daune, utilizatorul eventual 
afectat, succesorul acestuia în drepturi, 
societatea sa de asigurări obligatorii de 
sănătate sau alți terți afectați de daune pot 
solicita, de asemenea, producătorului sau 
reprezentatului său autorizat informațiile 
menționate în teza 1.
Acest drept la informații este valabil, în 
condițiile prevăzute în teza 1, și în fața 
autorităților competente ale statelor 
membre care sunt responsabile cu 
supravegherea respectivului dispozitiv 
medical, precum și în fața oricărui 
organism notificat care a eliberat un 
certificat în conformitate cu articolul 45 
sau care a fost implicat în alt mod în 
procedura de evaluare a conformității 
dispozitivului medical în cauză.

Or. en
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Justificare

În trecut, utilizatorii care au suferit daune de pe urma unui dispozitiv nu au avut acces la 
informații care să fi demonstrat deficiența dispozitivului medical care a cauzat daunele. Acest 
nou drept la informații ar reface echilibrul în beneficiul utilizatorilor.

Amendamentul 314
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

În cazul în care o autoritate competentă 
consideră sau are motive să creadă că un 
dispozitiv a cauzat daune, aceasta ia 
măsurile necesare pentru ca utilizatorul 
eventual afectat, succesorul său în 
drepturi, societatea sa de asigurări de 
sănătate sau alți terți afectați de daunele 
cauzate utilizatorului să îi poată solicita 
producătorului informațiile menționate la 
primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 315
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Producătorul produsului este 
responsabil pentru produs, pentru 
supunerea produsului unei proceduri de 
evaluare a conformității înainte de 
introducerea lui pe piață și pentru 
introducerea pe piață a produsului. Dacă 
producătorul nu este rezident sau stabilit 
într-un stat membru, responsabilitatea 
pentru produs revine unui reprezentant 
autorizat. Dacă producătorul nu a 
desemnat un reprezentant autorizat sau 
dacă producătorul sau reprezentantul 
autorizat nu este responsabil pentru 
introducerea produsului pe piață, 
responsabilitatea revine entității care a 
introdus produsul pe piață.

Or. pl

Justificare

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

Amendamentul 316
Nora Berra

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Producătorii dispun de o asigurare 
corespunzătoare, acoperind orice daune 
care ar putea fi provocate pacienților sau 
utilizatorilor de dispozitivele lor medicale. 
Această asigurare acoperă cel puțin 
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daunele cauzate în următoarele cazuri:
(a) în caz de deces sau de vătămare a 
pacientului sau a utilizatorului; sau
(b) în caz de deces sau de vătămare a mai 
multor pacienți sau utilizatori, din cauza 
utilizării aceluiași dispozitiv medical.

Or. en

Justificare

În conformitate cu Directiva 85/374/CEE privind răspunderea pentru produsele cu defect, nu 
există încă nicio obligație referitoare la acoperirea asiguratorie pentru daune. În felul acesta, 
riscul de a provoca daune și riscul de insolvență a producătorului sunt transferate în mod 
nedrept asupra pacienților care au avut de suferit de pe urma dispozitivelor medicale defecte, 
iar răspunderea pentru costul tratamentului cade în sarcina contribuabililor. În conformitate 
cu normele deja în vigoare în sectorul medicamentelor, producătorii de dispozitive medicale 
ar trebui obligați, de asemenea, să subscrie o asigurare de răspundere civilă cu acoperire la 
sume minime adecvate.

Amendamentul 317
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Producătorii dispun de o asigurare 
corespunzătoare, acoperind orice daună 
care ar putea fi cauzată pacienților, 
utilizatorilor sau terților de dispozitivele 
lor medicale. Această asigurare acoperă 
cel puțin daunele cauzate în următoarele 
cazuri:
(a) în caz de deces sau de vătămare a 
pacientului, a utilizatorului sau a unui 
terț sau
(b) în caz de deces sau de vătămare a mai 
multor pacienți, utilizatori sau terți, din 
cauza utilizării aceluiași dispozitiv 
medical.

Or. en
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Amendamentul 318
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Un producător poate introduce pe 
piață un dispozitiv medical doar dacă a 
luat suficiente măsuri pentru a se asigura 
că își poate îndeplini obligațiile statutare 
de despăgubire pentru daunele cauzate de 
aplicarea unui dispozitiv medical pe care 
l-a introdus pe piață. Asigurarea trebuie 
să acopere pacientul:
(a) în caz de deces sau de vătămare a unei 
persoane;
(b) în caz de deces sau de vătămare a mai 
multor persoane, din cauza aceluiași 
dispozitiv medical.
Măsurile luate trebuie să fie sub forma 
unei asigurări de răspundere civilă 
încheiate cu o societate de asigurări 
autorizată să desfășoare activitate, cu 
domiciliul într-un stat membru al Uniunii 
Europene, într-un alt stat semnatar al 
Acordului privind Spațiul Economic 
European sau într-o țară recunoscută ca 
echivalentă de Comisia Europeană în 
temeiul articolului 172 din 
Directiva 2009/138/CE privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare 
(Solvabilitate II).
De asemenea, cererile de despăgubire pot 
fi opuse direct asiguratorului. O astfel de 
cerere este supusă aceluiași termen de 
prescripție ca cererea de despăgubire 
opusă producătorului în temeiul 
legislației privind răspunderea pentru 
produsele cu defect.

Or. en
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Justificare

Potrivit Directivei 85/374/CEE privind răspunderea pentru produsele cu defect, nu există 
încă nicio obligație referitoare la acoperirea asiguratorie pentru daune. În felul acesta, riscul 
de a provoca daune și riscul de insolvență a producătorului sunt transferate în mod nedrept 
asupra pacienților care au avut de suferit de pe urma dispozitivelor medicale, iar 
răspunderea pentru costul tratamentului cade în sarcina contribuabililor. În conformitate cu 
normele în vigoare în sectorul medicamentelor, producătorii de dispozitive medicale ar trebui 
obligați, de asemenea, să încheie contracte de asigurare cu sume adecvate pentru acoperire.

Amendamentul 319
Andrés Perelló Rodríguez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Producătorii de dispozitive medicale 
trebuie să aibă o poliță de asigurare sau o 
garanție financiară echivalentă pentru a 
răspunde pentru daunele asupra sănătății 
provocate de probleme de siguranță a 
dispozitivelor medicale.
Producătorii suportă costurile ocazionate 
sistemului de sănătate pentru 
tratamentele, intervențiile și procedurile 
de diagnosticare la care sunt supuși 
pacienții ca urmare a unui defect sau a 
funcționării defectuoase a dispozitivelor 
medicale identificate de autoritățile 
sanitare sau de producătorii înșiși.
De asemenea, ei suportă costurile pentru 
retragerea, repararea sau înlocuirea 
produselor implicate de aceste situații.

Or. es

Justificare

Incidentele recente care au implicat implanturi mamare frauduloase, în urma cărora 
pacienții au trebuit să se supună unor intervenții chirurgicale corective și altor tratamente 
costisitoare de monitorizare sau de diagnosticare, au subliniat nevoia unei clauze legale care 
să impună producătorilor să aibă o asigurare pentru a acoperi daunele provocate pacienților 
și să suporte costurile ocazionate sistemelor de sănătate.
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Amendamentul 320
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Producătorii de dispozitive medicale 
trebuie să aibă o poliță de asigurare sau o 
garanție financiară echivalentă pentru a 
răspunde pentru daunele asupra sănătății 
provocate de probleme de siguranță a 
dispozitivelor medicale.

Or. es

Justificare

Incidentele recente care au implicat implanturi mamare frauduloase, în urma cărora 
pacienții au trebuit să se supună unor intervenții chirurgicale corective și altor tratamente 
costisitoare de monitorizare sau de diagnosticare, au subliniat nevoia unei clauze legale care 
să impună producătorilor să aibă o asigurare pentru a acoperi daunele provocate pacienților 
și să suporte costurile ocazionate sistemelor de sănătate.

Amendamentul 321
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Producătorii suportă costurile 
ocazionate sistemului de sănătate pentru 
tratamentele, intervențiile și procedurile 
de diagnosticare la care sunt supuși 
pacienții ca urmare a unui defect sau a 
funcționării defectuoase a dispozitivelor 
medicale identificate de autoritățile 
sanitare sau de producătorii înșiși.
De asemenea, ei suportă costurile pentru 
retragerea, repararea sau înlocuirea 
produselor implicate de aceste situații.
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Or. es

Justificare

Incidentele recente care au implicat implanturi mamare frauduloase, în urma cărora 
pacienții au trebuit să se supună unor intervenții chirurgicale corective și altor tratamente 
costisitoare de monitorizare sau de diagnosticare, au subliniat nevoia unei clauze legale care 
să impună producătorilor să aibă o asigurare pentru a acoperi daunele provocate pacienților 
și să suporte costurile ocazionate sistemelor de sănătate.

Amendamentul 322
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Înainte de a introduce un dispozitiv pe 
piață, importatorii se asigură că:

Înainte de a introduce un dispozitiv pe 
piață, importatorii se asigură că:

producătorul este identificabil și dispune 
de capacitățile tehnice, științifice și 
financiare pentru a produce un dispozitiv 
medical în conformitate cu prezentul 
regulament. Importatorii prezintă 
autorităților naționale și pe site-ul lor de 
internet un raport referitor la procedurile 
de investigare menite să garanteze 
competența și experiența producătorului.

Or. fr

Amendamentul 323
Nora Berra

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) producătorul a desemnat un 
reprezentant autorizat în conformitate cu 
articolul 9;

(b) producătorul este identificat și a 
desemnat un reprezentant autorizat în 
conformitate cu articolul 9;

Or. en
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Amendamentul 324
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) producătorul a subscris o asigurare 
corespunzătoare de răspundere civilă în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (10), 
exceptând cazul în care importatorul 
însuși poate asigura o acoperire suficientă 
care corespunde acelorași cerințe.

Or. en

Amendamentul 325
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) producătorul a subscris o asigurare 
corespunzătoare în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (10a)(nou), 
exceptând cazul în care importatorul 
însuși asigură acoperirea care 
îndeplinește cerințele acestei dispoziții.

Or. en

Justificare

Dacă dispozitivul medical este importat de un importator dintr-o țară terță, trebuie, de 
asemenea, să se garanteze prin intermediul unei asigurări de răspundere civilă că daunele 
cauzate de dispozitivele medicale defecte pot fi compensate.

Amendamentul 326
Milan Cabrnoch
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un dispozitiv pe care l-
au introdus pe piață nu este în conformitate 
cu prezentul regulament informează 
imediat producătorul și reprezentantul 
autorizat al acestuia și, dacă este cazul, iau 
măsurile corective necesare pentru ca 
dispozitivul să devină conform, să fie 
retras sau rechemat. În cazul în care 
dispozitivul prezintă un risc, ei informează 
imediat și autoritățile competente ale 
statelor membre în care au pus la dispoziție 
dispozitivul și, dacă este cazul, organismul 
notificat care a eliberat un certificat în 
conformitate cu articolul 45 pentru 
dispozitivul în cauză, oferind detalii, în 
special cu privire la neconformitate și la 
orice măsuri corective aplicate.

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un dispozitiv pe care l-
au introdus pe piață nu este în conformitate 
cu prezentul regulament informează 
imediat producătorul și reprezentantul 
autorizat al acestuia. În cazul în care 
dispozitivul prezintă un risc, ei informează 
imediat și autoritățile competente ale 
statelor membre în care au pus la dispoziție 
dispozitivul și, dacă este cazul, organismul 
notificat care a eliberat un certificat în 
conformitate cu articolul 45 pentru 
dispozitivul în cauză, oferind detalii, în 
special cu privire la neconformitate și la 
orice măsuri corective aplicate.

Or. cs

Amendamentul 327
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un dispozitiv pe care l-
au introdus pe piață nu este în conformitate 
cu prezentul regulament informează 
imediat producătorul și reprezentantul 
autorizat al acestuia și, dacă este cazul, iau
măsurile corective necesare pentru ca 
dispozitivul să devină conform, să fie retras 
sau rechemat. În cazul în care dispozitivul 
prezintă un risc, ei informează imediat și 
autoritățile competente ale statelor membre 

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un dispozitiv pe care l-
au introdus pe piață nu este în conformitate 
cu prezentul regulament informează 
imediat producătorul și, eventual,
reprezentantul autorizat al acestuia și, dacă 
este cazul, se asigură că se iau măsurile 
corective necesare pentru ca dispozitivul să 
devină conform, să fie retras sau rechemat
și pun în aplicare respectivele măsuri. În 
cazul în care dispozitivul prezintă un risc, 
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în care au pus la dispoziție dispozitivul și, 
dacă este cazul, organismul notificat care a 
eliberat un certificat în conformitate cu 
articolul 45 pentru dispozitivul în cauză, 
oferind detalii, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri corective 
aplicate.

ei informează imediat și autoritățile 
competente ale statelor membre în care au 
pus la dispoziție dispozitivul și, dacă este 
cazul, organismul notificat care a eliberat 
un certificat în conformitate cu articolul 45 
pentru dispozitivul în cauză, oferind detalii, 
în special cu privire la neconformitate și la 
orice măsuri corective pe care le-au pus în 
aplicare.

Or. en

Amendamentul 328
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un dispozitiv pe care l-
au introdus pe piață nu este în conformitate 
cu prezentul regulament informează 
imediat producătorul și reprezentantul 
autorizat al acestuia și, dacă este cazul, iau 
măsurile corective necesare pentru ca 
dispozitivul să devină conform, să fie retras 
sau rechemat. În cazul în care dispozitivul 
prezintă un risc, ei informează imediat și
autoritățile competente ale statelor membre 
în care au pus la dispoziție dispozitivul și, 
dacă este cazul, organismul notificat care 
a eliberat un certificat în conformitate cu 
articolul 45 pentru dispozitivul în cauză, 
oferind detalii, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri 
corective aplicate.

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un dispozitiv pe care l-
au introdus pe piață nu este în conformitate 
cu prezentul regulament informează 
imediat producătorul și reprezentantul 
autorizat al acestuia și, dacă este cazul, iau 
măsurile corective necesare pentru ca 
dispozitivul să devină conform, să fie retras 
sau rechemat. Ei informează imediat 
autoritățile competente ale tuturor statelor 
membre și toate organismele notificate, 
specificând datele de identificare ale 
producătorului și dacă acesta face parte 
dintr-un grup de întreprinderi, pentru ca 
autoritățile competente să poată derula o 
anchetă asupra tuturor dispozitivelor 
acestui producător și ale grupului din 
care face parte.

Or. fr

Amendamentul 329
Milan Cabrnoch
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Importatorii, în perioada menționată la 
articolul 8 alineatul (4), păstrează o copie a 
declarației de conformitate UE la dispoziția 
autorităților de supraveghere a pieței și se 
asigură că documentația tehnică și, dacă 
este cazul, o copie a certificatului relevant 
inclusiv orice supliment, eliberat în 
conformitate cu articolul 45, poate fi pusă 
la dispoziția acestor autorități, la cerere.
Prin mandat scris, importatorul și 
reprezentantul autorizat al producătorului 
dispozitivului în cauză pot conveni ca 
această obligație să fie delegată 
reprezentantului autorizat.

(9) Importatorii, în perioada menționată la 
articolul 8 alineatul (4), păstrează o copie a 
declarației de conformitate UE la dispoziția 
autorităților de supraveghere a pieței și se 
asigură că documentația tehnică și, dacă 
este cazul, o copie a certificatului relevant 
inclusiv orice supliment, eliberat în 
conformitate cu articolul 45, poate fi pusă 
la dispoziția acestor autorități, în urma 
unei cereri adresate producătorului sau 
reprezentantului său autorizat.

Or. cs

Amendamentul 330
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În urma unei cereri din partea unei 
autorități naționale competente, 
importatorii pun la dispoziția acesteia
toate informațiile și întreaga documentație 
necesare pentru a demonstra conformitatea 
unui produs. Această obligație este 
considerată îndeplinită atunci când 
reprezentantul autorizat al producătorului 
dispozitivului în cauză furnizează 
informațiile cerute. Importatorii 
cooperează cu o autoritate națională 
competentă, la cererea acesteia, cu privire 
la orice acțiune întreprinsă pentru 
eliminarea riscurilor prezentate de 
produsele pe care ei le-au introdus pe piață.

(10) În urma unei cereri din partea unei 
autorități naționale competente, 
importatorii transmit toate informațiile și 
întreaga documentație necesare pentru a 
demonstra conformitatea unui produs de la 
producător sau reprezentantul său 
autorizat. Această obligație este 
considerată îndeplinită atunci când 
producătorul sau, dacă este posibil, 
reprezentantul autorizat al producătorului 
dispozitivului în cauză furnizează 
informațiile cerute. Importatorii 
cooperează cu o autoritate națională 
competentă, la cererea acesteia, cu privire 
la orice acțiune întreprinsă pentru 
eliminarea riscurilor prezentate de 
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produsele pe care ei le-au introdus pe piață.

Or. cs

Amendamentul 331
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 332
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 333
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) producătorul și, dacă este cazul, 
importatorul au respectat cerințele 
menționate la articolul 24 și, respectiv, la 
articolul 11 alineatul (3).

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 334
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) producătorul și, dacă este cazul, 
importatorul au respectat cerințele 
menționate la articolul 24 și, respectiv, la 
articolul 11 alineatul (3).

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

Or. en

Justificare

Pentru majoritatea distribuitorilor (precum farmaciștii) nu va fi posibil să asigure faptul că 
producătorii și-au respectat obligațiile de trasabilitate. De exemplu, articolul 24 alineatul (5) 
impune producătorilor să păstreze identificatoarele dispozitivelor. Farmaciștii nu ar putea 
asigura conformitatea cu această dispoziție fără a avea acces la baza de date a 
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producătorului.

Amendamentul 335
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) producătorul și, dacă este cazul, 
importatorul au respectat cerințele 
menționate la articolul 24 și, respectiv, la 
articolul 11 alineatul (3).

(c) producătorul și, dacă este cazul, 
importatorul au respectat cerințele 
menționate la articolul 11 alineatul (3) și 
dispozitivul respectiv este prevăzut cu un 
identificator unic, în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (1) litera (a).

Or. fr

Amendamentul 336
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Propunerea nu face distincție între diferitele roluri și responsabilități ale actorilor implicați 
în lanțul de aprovizionare al dispozitivelor medicale. Toți distribuitorii ar avea aceleași 
obligații, unele dintre acestea putând fi dificil de realizat. Prezenta propunere este menită să 
coreleze obligația cu activitatea efectuată de distribuitor, după modelul abordării adoptate la 
articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul nr. 178/2002 privind siguranța alimentară.

Amendamentul 337
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 338
Holger Krahmer
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Propunerea nu face distincție între diferitele roluri și responsabilități ale părților implicate în 
lanțul de aprovizionare al dispozitivelor medicale. Toți distribuitorii ar avea aceleași 
obligații, dintre care unele ar fi inaplicabile în practică, de exemplu, ar fi imposibil pentru 
distribuitori să organizeze rechemarea unui dispozitiv. Obligațiile distribuitorilor ar trebui 
corelate cu activitatea derulată de distribuitor.

Amendamentul 339
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un dispozitiv pe care l-
au pus la dispoziție pe piață nu este în 
conformitate cu prezentul regulament 
informează imediat producătorul și, dacă 

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

este cazul, reprezentantul autorizat al 
acestuia și importatorul și se asigură că, în 
limitele activităților sale, se iau măsurile 
corective necesare pentru ca dispozitivul să 
devină conform, să fie retras sau rechemat. 
În cazul în care dispozitivul prezintă un 
risc, ei informează imediat și autoritățile 
competente ale statelor membre în care au 
pus dispozitivul la dispoziție pe piață, 
oferind detalii, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri corective 
aplicate.

Or. en

Justificare

Propunerea nu face distincție între diferitele roluri și responsabilități ale părților implicate în 
lanțul de aprovizionare al dispozitivelor medicale.

Amendamentul 340
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un dispozitiv pe care l-
au pus la dispoziție pe piață nu este în 
conformitate cu prezentul regulament 
informează imediat producătorul și, dacă 
este cazul, reprezentantul autorizat al 
acestuia, importatorul și organismul 
notificat care are sarcina de a verifica 
dacă un dispozitiv este din clasa IIa, IIb și 
III, precum și autoritatea națională 
competentă. Aceștia se asigură, în limitele 
domeniului lor de activitate, că se iau 
măsurile corective necesare pentru ca 
dispozitivul să devină conform, să fie retras 
sau rechemat. În cazul în care dispozitivul 
prezintă un risc, ei informează imediat și 
autoritățile competente ale statelor membre 
în care au pus dispozitivul la dispoziție pe 
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piață, precum și organismul notificat care 
are sarcina de a evalua dacă dispozitivul 
este din clasa IIa, IIb și III, oferind 
detalii, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri corective 
aplicate.

Or. fr

Amendamentul 341
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. cs

Amendamentul 342
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoana responsabilă de conformitatea cu 
reglementările

Persoana responsabilă pentru conformitate

Or. en

Justificare

Rolul și responsabilitățile pot fi distribuite mai multor persoane responsabile de 
conformitatea din punct de vedere al reglementărilor, al producției sau al asigurării calității.

Amendamentul 343
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii au în cadrul propriilor 
organizații cel puțin o persoană calificată, 
care are cunoștințe de nivel expert în 
domeniul dispozitivelor medicale. 
Cunoștințele de nivel expert se 
demonstrează prin oricare dintre 
următoarele calificări:

Producătorii au în cadrul propriilor 
organizații cel puțin o persoană 
responsabilă pentru conformitate, care are 
expertiză în domeniul dispozitivelor 
medicale. Expertiza se demonstrează 
printr-o diplomă, un certificat sau o altă 
dovadă de calificare formală acordată la 
încheierea unei perioade de studii 
universitare sau echivalente în domeniile 
științe naturale, medicină, farmacie, 
inginerie sau o altă disciplină relevantă 
necesară pentru a îndeplini sarcinile 
prevăzute la alineatul (2) punctele (a) și 
(b) de la prezentul articol.

Or. en

Justificare

Aceste cerințe ar reprezenta un obstacol important pentru întreprinderile mici și mijlocii 
foarte bine reprezentate în sectorul dispozitivelor medicale.

Amendamentul 344
Thomas Ulmer
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii au în cadrul propriilor 
organizații cel puțin o persoană calificată, 
care are cunoștințe de nivel expert în 
domeniul dispozitivelor medicale. 
Cunoștințele de nivel expert se 
demonstrează prin oricare dintre 
următoarele calificări:

Producătorii au în cadrul propriilor 
organizații cel puțin o persoană calificată, 
care are expertiza necesară în domeniul 
dispozitivelor medicale. Expertiza 
necesară se demonstrează prin oricare 
dintre următoarele calificări:

Or. de

Amendamentul 345
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Aceste cerințe ar reprezenta un obstacol important pentru întreprinderile mici și mijlocii 
foarte bine reprezentate în sectorul dispozitivelor medicale.

Amendamentul 346
Thomas Ulmer
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 347
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure că diploma sau certificatul persoanei calificate este de nivel suficient de 
înalt. În plus, doi ani de experiență în domeniu nu garantează un nivel suficient de 
„cunoștințe de nivel expert”.
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Amendamentul 348
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) un certificat care să ateste absolvirea 
de studii universitare în domeniile științe 
naturale, medicină sau un profil tehnic sau

Or. de

Amendamentul 349
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Instituția unei persoane calificate nu există în prezenta directivă. Aceasta impune noi sarcini 
societăților, în special IMM-urilor. Acest lucru este necesar, însă nu ar trebui să se 
depășească situația din statele membre mai avansate.

Amendamentul 350
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Aceste cerințe ar reprezenta un obstacol important pentru întreprinderile mici și mijlocii 
foarte bine reprezentate în sectorul dispozitivelor medicale.

Amendamentul 351
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 352
Anna Rosbach
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) zece ani de experiență profesională în 
activități de reglementare sau în sisteme de 
control al calității în domeniul 
dispozitivelor medicale, precum și 
cunoștințe aprofundate atestate privind 
atât domeniul terapeutic, cât și tipul 
(tipurile) de produse în cauză.

Or. en

Amendamentul 353
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) studii care permit îndeplinirea 
atribuțiilor menționate la alineatul (2) și 
cel puțin doi ani de experiență 
profesională. Dovada expertizei se face la 
cererea autorității competente.

Or. de

Amendamentul 354
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) doi ani de experiență profesională în 
activități de reglementare sau în sisteme de 
control al calității în domeniul 
dispozitivelor medicale.
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Or. en

Justificare

Instituția unei persoane calificate nu există în prezenta directivă. Aceasta impune noi sarcini 
societăților, în special IMM-urilor. Acest lucru este necesar, însă nu ar trebui să se 
depășească situația din statele membre mai avansate.

Amendamentul 355
Pat the Cope Gallagher

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) un titlu profesional acordat în urma 
evaluării cu succes a competențelor de 
practicare a profesiei de inginer în 
domeniul dispozitivelor medicale sau al 
producției.

Or. en

Justificare

Includerea unui titlu profesional înregistrat oferă mai multe asigurări pentru a garanta că 
persoana calificată are competențele adecvate pentru calitatea de expert solicitată în 
legislație. Un exemplu de o astfel de înregistrare profesională ar fi îndeplinirea de către 
persoana calificată a cerințelor naționale pentru titlul Eur Ing, calificarea profesională 
înregistrată în domeniul ingineriei, valabilă la nivelul întregii UE.

Amendamentul 356
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) un set de abilități și competențe 
stabilite de autoritățile naționale 
competente, relevante pentru grupa de 
produse în care își desfășoară activitatea 
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persoana calificată.

Or. en

Amendamentul 357
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
naționale privind calificările profesionale, 
producătorii dispozitivelor fabricate la 
comandă pot demonstra că posedă 
cunoștințele de nivel expert menționate la 
primul paragraf prin cel puțin doi ani de 
experiență profesională în domeniul 
respectiv de fabricație.

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
naționale privind calificările profesionale, 
producătorii dispozitivelor fabricate la 
comandă pot demonstra că posedă 
cunoștințele de nivel expert menționate la 
primul paragraf prin cel puțin doi ani de 
experiență profesională în domeniul 
respectiv de fabricație. Experiența 
profesională se consideră a fi dovedită în 
special prin obținerea unei calificări 
profesionale care permite conducerea 
unei întreprinderi sau formarea 
ucenicilor.

Or. de

Justificare

În ceea ce privește cerințele referitoare la calificarea persoanelor responsabile cu 
respectarea normelor juridice, trebuie clarificat explicit faptul că persoanele care au obținut 
un master tehnic în domeniul tehnicii medicale au și în viitor dreptul, ca producători de 
dispozitive fabricate la comandă, să deschidă sau să opereze o întreprindere fără a li se 
impune cerințe suplimentare.

Amendamentul 358
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
naționale privind calificările profesionale, 
producătorii dispozitivelor fabricate la 
comandă pot demonstra că posedă 
cunoștințele de nivel expert menționate la 
primul paragraf prin cel puțin doi ani de 
experiență profesională în domeniul 
respectiv de fabricație.

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
naționale privind calificările profesionale, 
producătorii dispozitivelor fabricate la 
comandă pot demonstra că posedă 
expertiza menționată la primul paragraf 
prin cel puțin doi ani de experiență 
profesională în domeniul respectiv de 
fabricație.

Or. de

Amendamentul 359
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu se aplică 
producătorilor de dispozitive fabricate la 
comandă care sunt microîntreprinderi, 
astfel cum sunt definite în Recomandarea 
Comisiei 2003/361/CE.

Prezentul alineat nu se aplică 
producătorilor de dispozitive fabricate la 
comandă care sunt farmacii înregistrate 
sau microîntreprinderi, astfel cum sunt 
definite în Recomandarea 
Comisiei 2003/361/CE.

Or. en

Amendamentul 360
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat nu se aplică 
producătorilor de dispozitive fabricate la 
comandă care sunt microîntreprinderi, 
astfel cum sunt definite în Recomandarea 
Comisiei 2003/361/CE.

Prezentul alineat nu se aplică 
producătorilor de dispozitive fabricate la 
comandă care sunt farmacii înregistrate 
sau microîntreprinderi, astfel cum sunt 
definite în Recomandarea 
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Comisiei 2003/361/CE.

Or. en

Justificare

Farmaciile produc anumite dispozitive fabricate la comandă precum creme, prafuri și 
plasturi. Farmaciștii urmează o formare amplă în domeniul produselor farmaceutice pe 
durata studiilor formale prin aplicarea acestor cunoștințe pe durata perioadei de formare 
obligatorii. Cerința privind cei doi ani de experiență este excesivă și poate reduce 
capacitatea farmaciilor de a desfășura această activitate esențială.

Amendamentul 361
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana calificată este responsabilă 
cel puțin de asigurarea următoarelor 
aspecte:

(2) Persoana responsabilă pentru 
conformitate este responsabilă cel puțin de 
asigurarea următoarelor aspecte:

Or. en

Justificare

Rolul și responsabilitățile pot fi distribuite mai multor persoane responsabile de 
conformitatea din punct de vedere al reglementărilor, al producției sau al asigurării calității.

Amendamentul 362
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) documentația tehnică și declarația de 
conformitate sunt întocmite și actualizate;

eliminat

Or. en
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Justificare

Documentația tehnică și declarația de conformitate fac parte din obligațiile generale ale 
producătorului.

Amendamentul 363
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) documentația tehnică și declarația de 
conformitate sunt întocmite și actualizate;

(b) obligațiile de raportare în conformitate 
cu articolele 61 – 66 sunt îndeplinite;

Or. de

Amendamentul 364
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) obligațiile de raportare în conformitate 
cu articolele 61 – 66 sunt îndeplinite;

(c) obligațiile de raportare în conformitate 
cu articolele 59 și 61-66 sunt îndeplinite;

Or. en

Justificare

Acestea vor include responsabilitățile de raportare a reacțiilor adverse grave.

Amendamentul 365
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul dispozitivelor care fac obiectul 
unei investigații, declarația menționată în 
anexa XIV capitolul II punctul 4.1 este 
întocmită.

eliminat

Or. de

Amendamentul 366
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul dispozitivelor care fac obiectul 
unei investigații, declarația menționată în 
anexa XIV capitolul II punctul 4.1 este 
întocmită.

(d) atunci când mai multe persoane 
responsabile pentru conformitate sunt 
responsabile pentru asigurarea aspectelor 
de la litera (a) de la acest alineat, sarcinile 
fiecăreia se înregistrează în formă scrisă.

Or. en

Justificare

Documentația tehnică și declarația de conformitate fac parte din obligațiile generale ale 
producătorului.

Amendamentul 367
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul dispozitivelor care fac obiectul 
unei investigații, declarația menționată în 
anexa XIV capitolul II punctul 4.1 este
întocmită.

(d) în cazul dispozitivelor care fac obiectul 
unei investigații, declarația menționată în 
anexa XIV capitolul II punctul 4.1 este
eliberată, iar obligațiile de raportare a 
reacțiilor adverse grave sunt îndeplinite.
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Or. en

Amendamentul 368
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă responsabilitatea este împărțită între 
mai multe persoane calificate, domeniile 
lor de activitate sunt documentate în scris.

Or. de

Amendamentul 369
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Persoana calificată nu suferă niciun 
dezavantaj în cadrul organizației 
producătorului în legătură cu îndeplinirea 
corespunzătoare a sarcinilor sale.

(3) Persoana responsabilă pentru 
conformitate nu suferă niciun dezavantaj 
în cadrul organizației producătorului în 
legătură cu îndeplinirea corespunzătoare a 
sarcinilor sale.

Or. en

Justificare

Rolul și responsabilitățile pot fi distribuite mai multor persoane responsabile de 
conformitatea din punct de vedere al reglementărilor, al producției sau al asigurării calității.

Amendamentul 370
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Reprezentanții autorizați au la 
dispoziție în cadrul propriilor organizații 
cel puțin o persoană calificată care are 
cunoștințe de nivel expert în ceea ce 
privește cerințele de reglementare ale 
dispozitivelor medicale în Uniune. 
Cunoștințele de nivel expert se 
demonstrează prin oricare dintre 
următoarele calificări:

(4) Reprezentanții autorizați au la 
dispoziție în cadrul propriilor organizații 
cel puțin o persoană responsabilă pentru 
conformitate care are expertiză în ceea ce 
privește cerințele privind dispozitivele
medicale în Uniune. Expertiza se 
demonstrează printr-o diplomă, un 
certificat sau o altă dovadă de calificare 
formală acordată la încheierea unei 
perioade de studii universitare sau 
echivalente în domeniile științe naturale, 
medicină, farmacie, inginerie sau o altă 
disciplină relevantă necesară pentru a 
îndeplini sarcinile prevăzute la 
alineatul (2) punctele (a) și (b) de la 
prezentul articol.

Or. en

Justificare

Rolul și responsabilitățile pot fi distribuite mai multor persoane responsabile de 
conformitatea din punct de vedere al reglementărilor, al producției sau al asigurării calității.

Amendamentul 371
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Justificare

Rolul și responsabilitățile pot fi distribuite mai multor persoane responsabile de 
conformitatea din punct de vedere al reglementărilor, al producției sau al asigurării calității.

Amendamentul 372
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 373
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

Rolul și responsabilitățile pot fi distribuite mai multor persoane responsabile de 
conformitatea din punct de vedere al reglementărilor, al producției sau al asigurării calității.

Amendamentul 374
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) zece ani de experiență profesională în 
activități de reglementare sau în sisteme de 
control al calității în domeniul 
dispozitivelor medicale, precum și 
cunoștințe aprofundate atestate privind 
atât domeniul terapeutic, cât și produsul 
(produsele) în cauză.

Or. en

Amendamentul 375
Pat the Cope Gallagher

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) un titlu profesional acordat în urma 
evaluării cu succes a competențelor de 
practicare a profesiei de inginer în 
domeniul dispozitivelor medicale sau al 
producției.

Or. en

Justificare

Includerea unui titlu profesional înregistrat oferă mai multe asigurări pentru a garanta că 
persoana calificată are competențele adecvate pentru calitatea de expert solicitată în 
legislație. Un exemplu de o astfel de înregistrare profesională ar fi îndeplinirea de către 
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persoana calificată a cerințelor naționale pentru titlul Eur Ing, calificarea profesională 
înregistrată în domeniul ingineriei, valabilă la nivelul întregii UE.

Amendamentul 376
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) modifică un dispozitiv deja introdus pe 
piață sau pus în funcțiune astfel încât 
conformitatea cu cerințele aplicabile poate 
fi afectată.

(c) modifică un dispozitiv deja introdus pe 
piață sau pus în funcțiune astfel încât 
conformitatea cu cerințele aplicabile poate 
fi afectată; aceasta include reutilizarea 
unui dispozitiv în afara specificațiilor 
stabilite în instrucțiunile de utilizare ale 
producătorului.

Or. en

Amendamentul 377
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu se aplică niciunei 
persoane care, deși nu este considerată 
producător astfel cum este definit la 
articolul 2 alineatul (1) punctul (19), 
asamblează sau adaptează un dispozitiv 
deja aflat pe piață pentru a servi unui scop 
preconizat pentru un pacient individual.

În cazul menționat la primul paragraf 
litera (a), obligațiile producătorului revin 
distribuitorului, importatorului sau unei 
alte persoane fizice sau juridice numai în 
cazul în care dispozitivul respectiv a fost 
produs într-un stat terț din afara Uniunii 
Europene. În cazul dispozitivelor produse 
în interiorul Uniunii Europene este 
suficientă dovada producătorului cu 
privire la respectarea dispozițiilor din 
prezentul regulament.
Primul paragraf nu se aplică niciunei 
persoane care, deși nu este considerată 
producător astfel cum este definit la 
articolul 2 alineatul (1) punctul (19), 
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asamblează sau adaptează un dispozitiv 
deja aflat pe piață pentru a servi unui scop 
preconizat pentru un pacient individual.

Or. de

Justificare

Articolul 14 alineatul (1) litera (a) se aplică operatorilor care practică o așa-numită marcă 
proprie, cumpărând proteze auditive și ochelari de la producători, pe care apoi le 
comercializează pe piață sub numele propriu. Potrivit propunerii de regulament a Comisiei, 
acești operatori au aceleași obligații ca și producătorii. Acest lucru este disproporționat în 
cazul dizpozitivelor provenind din UE, în acest caz producătorul fiind deja ținut de ansamblul 
obligațiilor.

Amendamentul 378
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu se aplică niciunei 
persoane care, deși nu este considerată 
producător astfel cum este definit la 
articolul 2 alineatul (1) punctul (19), 
asamblează sau adaptează un dispozitiv 
deja aflat pe piață pentru a servi unui scop 
preconizat pentru un pacient individual.

Primul paragraf nu se aplică niciunei 
persoane care, deși nu este considerată 
producător astfel cum este definit la 
articolul 2 alineatul (1) punctul (19), 
asamblează sau adaptează un dispozitiv 
deja aflat pe piață pentru a servi unui scop 
preconizat pentru un pacient individual.

Or. en

Amendamentul 379
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de a pune la dispoziție 
dispozitivul reetichetat sau reambalat, 
distribuitorul sau importatorul menționați

(4) Cu cel puțin 28 de zile calendaristice 
înainte de a pune la dispoziție dispozitivul 
reetichetat sau reambalat, distribuitorul sau 
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la alineatul (3) informează producătorul și 
autoritatea competentă din statul membru 
în care intenționează pună la dispoziție 
dispozitivul și, la cerere, furnizează un 
exemplar sau o machetă a dispozitivului 
reetichetat și reambalat, inclusiv orice 
etichetă tradusă și instrucțiuni de utilizare a 
dispozitivului. El transmite autorității 
competente un certificat, eliberat de un 
organism notificat menționat la articolul 
29, conceput pentru tipul de dispozitive 
care fac obiectul activităților menționate la 
literele (a) și (b) de la alineatul (2), care 
atestă faptul că sistemul de control al 
calității este în conformitate cu cerințele 
menționate la alineatul (3).

importatorul menționat la alineatul (3) 
informează producătorul și autoritatea 
competentă din statul membru în care 
intenționează să pună la dispoziție 
dispozitivul și, la cerere, furnizează un 
exemplar al dispozitivului reetichetat sau
reambalat, inclusiv orice etichetă tradusă și 
instrucțiuni de utilizare a dispozitivului. În 
aceeași perioadă de 28 de zile 
calendaristice, el transmite autorității 
competente un certificat, eliberat de un 
organism notificat menționat la articolul 
29, conceput pentru tipul de dispozitive 
care fac obiectul activităților menționate la 
literele (a) și (b) de la alineatul (2), care 
atestă faptul că sistemul de control al 
calității este în conformitate cu cerințele 
menționate la alineatul (3).

Or. cs

Amendamentul 380
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 381
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozitivele de unică folosință și 
reprelucrarea lor

Dispozitivele concepute să fie de unică 
folosință și reprelucrarea lor
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Amendamentul 382
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
reprelucrează un dispozitiv de unică 
folosință astfel încât să fie adecvat utilizării 
ulterioare în cadrul Uniunii se consideră a 
fi producătorul dispozitivului reprelucrat și 
își asumă obligațiile care revin 
producătorilor menționate în prezentul 
regulament.

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
reprelucrează un dispozitiv de unică 
folosință astfel încât să fie adecvat utilizării 
ulterioare în cadrul Uniunii, cu condiția ca 
dispozitivul să nu figureze pe lista 
dispozitivelor neadecvate pentru 
reprelucrare, se consideră a fi 
producătorul dispozitivului reprelucrat și 
își asumă obligațiile care revin 
producătorilor menționate în prezentul 
regulament.

Or. cs

Amendamentul 383
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
reprelucrează un dispozitiv de unică 
folosință astfel încât să fie adecvat utilizării 
ulterioare în cadrul Uniunii se consideră a 
fi producătorul dispozitivului reprelucrat și 
își asumă obligațiile care revin 
producătorilor menționate în prezentul 
regulament.

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
reprelucrează un dispozitiv conceput să fie
de unică folosință astfel încât să fie adecvat 
utilizării ulterioare în cadrul Uniunii se 
consideră a fi producătorul dispozitivului 
reprelucrat și își asumă obligațiile care 
revin producătorilor menționate în 
prezentul regulament.

Or. en
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Amendamentul 384
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
reprelucrează un dispozitiv de unică 
folosință astfel încât să fie adecvat utilizării 
ulterioare în cadrul Uniunii se consideră a 
fi producătorul dispozitivului reprelucrat și 
își asumă obligațiile care revin 
producătorilor menționate în prezentul 
regulament.

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
reprelucrează un dispozitiv de unică 
folosință astfel încât să fie adecvat utilizării 
ulterioare în cadrul Uniunii se consideră a
fi producătorul dispozitivului reprelucrat și 
își asumă obligațiile care revin 
producătorilor menționate în prezentul 
regulament.

Spitalele care reprelucrează dispozitivele 
de unică folosință nu sunt considerate 
producător. Pentru prelucrarea internă, 
acestea trebuie totuși să facă dovada 
competenței necesare și să aibă o 
asigurare de răspundere civilă pentru 
cazul în care apar probleme legate de 
prelucrare.

Or. de

Amendamentul 385
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
reprelucrează un dispozitiv de unică 
folosință astfel încât să fie adecvat utilizării 
ulterioare în cadrul Uniunii se consideră a 
fi producătorul dispozitivului reprelucrat și 
își asumă obligațiile care revin 
producătorilor menționate în prezentul 
regulament.

(1) Orice persoană fizică sau juridică, 
inclusiv instituțiile sanitare menționate la 
articolul 4 alineatul (4), care reprelucrează 
un dispozitiv de unică folosință astfel încât 
să fie adecvat utilizării ulterioare în cadrul 
Uniunii se consideră a fi producătorul 
dispozitivului reprelucrat și își asumă 
obligațiile care revin producătorilor 
menționate în prezentul regulament.
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Justificare

Siguranța pacienților trebuie să fie asigurată în egală măsură indiferent cine reprelucrează 
un dispozitiv de unică folosință. Prin urmare, trebuie să se clarifice faptul că toți cei care 
efectuează reprelucrări, inclusiv spitalele și alte instituții sanitare, trebuie să respecte 
aceleași cerințe în materie de siguranță și de performanță care se aplică dispozitivului 
fabricat inițial.

Amendamentul 386
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
reprelucrează un dispozitiv de unică 
folosință astfel încât să fie adecvat utilizării 
ulterioare în cadrul Uniunii se consideră a 
fi producătorul dispozitivului reprelucrat și 
își asumă obligațiile care revin 
producătorilor menționate în prezentul 
regulament.

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
reprelucrează un dispozitiv de unică 
folosință astfel încât să fie adecvat utilizării 
ulterioare în cadrul Uniunii se consideră a 
fi producătorul dispozitivului reprelucrat și 
își asumă obligațiile care revin 
producătorilor menționate în prezentul 
regulament. Această cerința se aplică și 
spitalelor și altor instituții sanitare, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) punctul (24).

Or. da

Amendamentul 387
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
reprelucrează un dispozitiv de unică 
folosință astfel încât să fie adecvat utilizării 
ulterioare în cadrul Uniunii se consideră a 
fi producătorul dispozitivului reprelucrat 
și își asumă obligațiile care revin 

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
reprelucrează un dispozitiv de unică 
folosință astfel încât să fie adecvat utilizării 
ulterioare în cadrul Uniunii respectă 
orientările care vor fi stabilite de Comisie 
prin acte de punere în aplicare, pentru a 
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producătorilor menționate în prezentul 
regulament.

garanta siguranța reprelucrării.

Or. en

Justificare

Reprelucrarea ar trebui supusă cerințelor de siguranță, însă acestea ar trebui stabilite prin 
acte de punere în aplicare.

Amendamentul 388
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pot fi reprelucrate numai dispozitivele 
de unică folosință care au fost introduse pe 
piața Uniunii în conformitate cu prezentul 
regulament sau înainte de [data aplicării 
prezentului regulament] în conformitate cu 
Directiva 90/385/CEE sau 
Directiva 93/42/CEE.

(2) Pot fi reprelucrate numai dispozitivele 
de unică folosință care au fost introduse pe 
piața Uniunii în conformitate cu prezentul 
regulament sau înainte de [data aplicării 
prezentului regulament] în conformitate cu 
Directiva 90/385/CEE sau 
Directiva 93/42/CEE și doar dacă acest 
lucru este permis prin legislația națională 
și dacă cel care efectuează reprelucrarea 
poate demonstra că sunt sigure pentru 
pacienți.

Or. en

Amendamentul 389
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pot fi reprelucrate numai dispozitivele 
de unică folosință care au fost introduse pe 
piața Uniunii în conformitate cu prezentul 
regulament sau înainte de [data aplicării 

(2) Pot fi reprelucrate numai dispozitivele 
concepute să fie de unică folosință care au 
fost introduse pe piața Uniunii în 
conformitate cu prezentul regulament sau 
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prezentului regulament] în conformitate cu 
Directiva 90/385/CEE sau 
Directiva 93/42/CEE.

înainte de [data aplicării prezentului 
regulament] în conformitate cu 
Directiva 90/385/CEE sau Directiva 
93/42/CEE.

Or. en

Amendamentul 390
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia Europeană, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, stabilește 
orientări privind reprelucrarea 
dispozitivelor medicale, care cuprind 
prevederi legate de procesele 
standardizabile, reproductibile și eficiente 
de curățare, dezinfectare și sterilizare, 
care să corespundă evaluării riscului 
aferent unui dispozitiv medical, precum și 
cerințe legate de sistemele de igienă, de 
prevenire a infecțiilor, de calitate și 
documentare utilizate de persoana fizică 
sau juridică care reprelucrează 
dispozitivele medicale. Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 88 
alineatul (3).

Or. de

Justificare

În cadrul pieței interne europene, reprelucrarea dispozitivelor medicale ar trebui să se 
realizeze pe baza unor orientări comune, pentru stabilirea unui nivel uniform de protecție. 
Documentele naționale deja disponibile pot constitui baza de plecare pentru prelucrare.

Amendamentul 391
Françoise Grossetête
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul reprelucrării dispozitivelor de 
unică folosință cu utilizare critică, poate fi 
efectuată numai reprelucrarea care este 
considerată sigură în conformitate cu cele 
mai recente dovezi științifice.

(3) Este interzisă reprelucrarea
dispozitivelor de unică folosință 
implantabile și a dispozitivele de unică 
folosință invazive de tip chirurgical. 

Or. fr

Amendamentul 392
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul reprelucrării dispozitivelor de 
unică folosință cu utilizare critică, poate fi 
efectuată numai reprelucrarea care este 
considerată sigură în conformitate cu cele 
mai recente dovezi științifice.

(3) În cazul reprelucrării dispozitivelor de 
unică folosință cu utilizare critică, poate fi 
efectuată numai reprelucrarea care este 
considerată sigură în conformitate cu cele 
mai recente dovezi științifice, ca exemple 
practice în acest sens fiind considerate 
recomandările Comisiei pentru igiena 
spitalelor și prevenirea infecțiilor de la 
Institutul Robert Koch și ale Agenției 
federale pentru medicamente și dispozitive 
medicale, „Cerințele de igienă pentru 
prelucrarea dispozitivelor medicale”.

Or. de

Justificare

Reprelucrarea dispozitivelor medicale este o practică utilă utilizată în multe state membre. 
Aceasta trebuie fundamentată științific și efectuată într-un cadru adecvat. Recomandările 
menționate oferă o bază corespunzătoare în acest sens.

Amendamentul 393
Marina Yannakoudakis
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul reprelucrării dispozitivelor de 
unică folosință cu utilizare critică, poate fi 
efectuată numai reprelucrarea care este 
considerată sigură în conformitate cu cele 
mai recente dovezi științifice.

(3) În cazul reprelucrării dispozitivelor de 
unică folosință cu utilizare critică, poate fi 
efectuată numai reprelucrarea care este 
considerată sigură în conformitate cu cele 
mai recente dovezi științifice. Dovezile 
științifice trebuie, de asemenea, să țină 
cont de cazurile în care situația este 
critică din cauza gravității bolii care se 
tratează.

Or. en

Justificare

De exemplu, injectoarele de adrenalină pentru pacienții cu alergii.

Amendamentul 394
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul reprelucrării de dispozitive 
medicale de unică folosință, persoana 
fizică sau juridică menționată la 
alineatul (1) asigură trasabilitatea 
fiecărui dispozitiv reprelucrat, indicând 
clar de câte ori a fost reprelucrat 
dispozitivul în cauză.

Or. en

Amendamentul 395
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Persoana fizică sau juridică 
menționată la alineatul (1) stabilește un 
număr maxim de reprelucrări ale unui 
dispozitiv de unică folosință și asigură 
faptul că numărul de reprelucrări ale 
dispozitivului nu depășește acest nivel. 

Or. en

Amendamentul 396
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, elaborează și 
actualizează cu regularitate o listă cu 
categorii sau grupuri de dispozitive de 
unică folosință cu utilizare critică care pot 
fi reprelucrate în conformitate cu alineatul 
(3). Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la
articolul 88 alineatul (3).

(4) Comisia, prin intermediul actelor 
delegate, elaborează și actualizează cu 
regularitate o listă cu categorii și grupuri 
de dispozitive de unică folosință care nu 
pot fi reprelucrate din cauza unui risc 
autentic de siguranță. Respectivele acte 
delegate se adoptă în conformitate cu 
articolul 89.

Comisia, prin intermediul actelor 
delegate, elaborează și actualizează cu 
regularitate o listă cu categorii sau grupuri 
de dispozitive de unică folosință cu 
utilizare critică care pot fi reprelucrate în 
conformitate cu alineatul (3). Respectivele 
acte delegate se adoptă în conformitate cu 
articolul 89.

Or. cs
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Amendamentul 397
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, elaborează și 
actualizează cu regularitate o listă cu 
categorii sau grupuri de dispozitive de 
unică folosință cu utilizare critică care pot 
fi reprelucrate în conformitate cu 
alineatul (3). Respectivele acte de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la
articolul 88 alineatul (3).

(4) Comisia, prin intermediul actelor 
delegate, elaborează și actualizează cu 
regularitate o listă cu categorii sau grupuri 
de dispozitive concepute să fie de unică 
folosință cu utilizare critică care pot fi 
reprelucrate în conformitate cu
alineatul (3). Respectivele acte delegate se 
adoptă în conformitate cu articolul 89.

Or. en

Amendamentul 398
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, elaborează și 
actualizează cu regularitate o listă cu 
categorii sau grupuri de dispozitive de 
unică folosință cu utilizare critică care pot 
fi reprelucrate în conformitate cu 
alineatul (3). Respectivele acte de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 88 alineatul (3).

(4) Comisia, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, elaborează cu 
regularitate o listă cu categorii sau grupuri 
de dispozitive de unică folosință cu 
utilizare critică care pot fi reprelucrate în 
conformitate cu alineatul (3). Lista 
cuprinde, în plus, cerințe privind sistemele 
de igienă, de prevenire a infecțiilor, de 
calitate și documentare ale persoanelor 
fizice sau juridice care reprelucrează 
aceste dispozitive cu utilizare critică. 
Această listă se actualizează periodic.
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 88 
alineatul (3).
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Or. de

Justificare

Pentru a asigura reprelucrarea sigură a dispozitivelor cu utilizare critică sunt esențiale 
cerințe speciale privind competența și dotarea persoanelor care efectuează reprelucrarea. 
Acestea ar trebui definite de Comisie pentru a realiza un nivel de protecție uniform la nivel 
european. 

Amendamentul 399
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Numele și adresa producătorului 
dispozitivului original de unică folosință nu 
mai apar pe etichetă, dar sunt menționate în 
instrucțiunile de utilizare a dispozitivului 
reprelucrat.

Numele și adresa producătorului 
dispozitivului original conceput să fie de 
unică folosință nu mai apar pe etichetă, dar 
sunt menționate în instrucțiunile de 
utilizare a dispozitivului reprelucrat.

Or. en

Amendamentul 400
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Un stat membru poate să păstreze sau 
să introducă dispoziții naționale care 
interzic, pe teritoriul său, din motive de 
protecție a sănătății publice specifice 
statului membru respectiv următorul text:

eliminat

(a) reprelucrarea dispozitivelor de unică 
folosință și transferul lor către un alt stat 
membru sau către o țară terță în vederea 
reprelucrării lor;
(b) punerea la dispoziție a dispozitivelor 
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de unică folosință reprelucrate.
Statele membre notifică Comisia și 
celelalte state membre cu privire la 
dispozițiile naționale și la motivele de 
introducere a acestora. Comisia păstrează 
informațiile la dispoziția publicului.

Or. de

Justificare

Articolul 72 din propunerea Comisiei prevede o procedură de evaluare pentru utilizarea 
dispozitivelor conforme care prezintă un risc la adresa sănătății și sigranței. Pentru a asigura 
coerența pieței interne, această procedură ar trebui să se aplice și în cazul dispozitivelor 
reprelucrate.

Amendamentul 401
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pacienții sunt informați întotdeauna 
atunci când se utilizează dispozitive de 
unică folosință reprelucrate.

Or. en

Amendamentul 402
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comisia, prin intermediul actelor 
delegate și în colaborare cu Forumul 
internațional de reglementare a 
dispozitivelor medicale și cu organismele 
internaționale de standardizare, stabilește 
un set clar de standarde înalte de calitate 
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și de siguranță pentru reprelucrarea 
dispozitivelor de unică folosință, inclusiv 
cerințe specifice pentru producătorii 
dispozitivelor reprelucrate.

Or. en

Amendamentul 403
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reprelucrarea dispozitivelor de unică 
folosință și transferul lor către un alt stat 
membru sau către o țară terță în vederea 
reprelucrării lor;

(a) reprelucrarea dispozitivelor concepute 
să fie de unică folosință și transferul lor 
către un alt stat membru sau către o țară 
terță în vederea reprelucrării lor;

Or. en

Amendamentul 404
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) punerea la dispoziție a dispozitivelor de 
unică folosință reprelucrate.

(b) punerea la dispoziție a dispozitivelor 
concepute să fie de unică folosință 
reprelucrate.

Or. en

Amendamentul 405
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Dispozitivele de unică folosință și 

reprelucrarea
Un dispozitiv de unică folosință nu poate 
fi reprelucrat în scopul reutilizării pe 
piața europeană.

Or. fr

Amendamentul 406
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cardul unui implant Informații privind dispozitivele 
implantabile și cardul unui implant

Or. en

Amendamentul 407
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cardul unui implant Informații privind dispozitivele 
implantabile

Or. en

Justificare

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
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Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Amendamentul 408
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorul unui dispozitiv 
implantabil furnizează împreună cu 
dispozitivul un card al implantului, care se 
pune la dispoziția pacientului respectiv 
căruia i-a fost implantat dispozitivul.

(1) Producătorul unui dispozitiv 
implantabil furnizează împreună cu 
dispozitivul un card al implantului, care se 
pune la dispoziția pacientului respectiv 
căruia i-a fost implantat dispozitivul.

Prezentul alineat nu se aplică plombelor 
dentare, agrafelor și materialelor de 
sutură.

Or. fr

Amendamentul 409
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorul unui dispozitiv 
implantabil furnizează împreună cu 
dispozitivul un card al implantului, care 
se pune la dispoziția pacientului respectiv 
căruia i-a fost implantat dispozitivul.

(1) Producătorul unui dispozitiv 
implantabil pune în prealabil la dispoziția 
cadrului medical sau, atunci când este 
cazul, pacientului respectiv căruia urmează 
să îi fie implantat dispozitivul informațiile 
care urmează să fie incluse în pașaportul 
sau cardul implantului.

Or. en
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Amendamentul 410
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorul unui dispozitiv 
implantabil furnizează împreună cu 
dispozitivul un card al implantului, care se 
pune la dispoziția pacientului respectiv 
căruia i-a fost implantat dispozitivul.

(1) Producătorul unui dispozitiv 
implantabil, ambalat steril, furnizează 
cadrelor medicale împreună cu 
dispozitivul un card al implantului sau un 
pașaport al implantului, care se pune la 
dispoziția pacientului respectiv căruia i-a 
fost implantat dispozitivul.

Implantologul este responsabil pentru 
punerea la dispoziție și transmiterea 
datelor către banca de date.
Sunt exonerate de această cerință 
următoarele implanturi: materialele de 
cusut, capsele, șuruburile, plăcile și 
accesoriile pentru implanturile 
ortopedice.
Comisia, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, revizuiește și 
actualizează periodic această listă a 
implantelor exceptate. Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
articolul 88 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Trebuie asigurat faptul că datele sunt transmise și băncii de date Eudamed.

Amendamentul 411
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorul unui dispozitiv (1) Producătorul unui dispozitiv 
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implantabil furnizează împreună cu 
dispozitivul un card al implantului, care se 
pune la dispoziția pacientului respectiv 
căruia i-a fost implantat dispozitivul.

implantabil furnizează împreună cu 
dispozitivul un card al implantului, care se 
pune la dispoziția cadrului medical care 
implantează dispozitivul, care:

Or. en

Amendamentul 412
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorul unui dispozitiv 
implantabil furnizează împreună cu 
dispozitivul un card al implantului, care se 
pune la dispoziția pacientului respectiv 
căruia i-a fost implantat dispozitivul.

(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 89 care să identifice dispozitivele 
implantabile pentru care producătorul 
furnizează împreună cu dispozitivul un 
card al implantului, care poate fi furnizat 
în format electronic sau prin alte mijloace 
care să conțină informațiile menționate la 
alineatul (2) și care se pune la dispoziția 
pacientului respectiv căruia i-a fost 
implantat dispozitivul.

Or. en

Justificare

Este necesară o delimitare între dispozitivele implantabile care necesită un astfel de card al 
implantului, de exemplu, în cazul dispozitivelor medicale implantabile precum suturile, 
agrafele chirurgicale, știfturile, șuruburile, plombele dentare.

Amendamentul 413
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorul unui dispozitiv (1) Producătorul unui dispozitiv 
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implantabil furnizează împreună cu 
dispozitivul un card al implantului, care se 
pune la dispoziția pacientului respectiv 
căruia i-a fost implantat dispozitivul.

implantabil furnizează împreună cu 
dispozitivul un card al implantului, care se 
pune la dispoziția pacientului respectiv 
căruia i-a fost implantat dispozitivul. 
Cardul implantului este pus la dispoziție, 
de asemenea, în format electronic, iar 
statele membre se asigură că spitalele și 
clinicile păstrează o versiune electronică 
în evidențe, astfel încât să poată fi ușor 
transmisă la cererea unui pacient.

Or. en

Justificare

Astfel cum se recomandă în Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2012 privind 
implanturile mamare din gel siliconic deficiente produse de societatea comercială franceză 
PIP.

Amendamentul 414
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorul unui dispozitiv 
implantabil furnizează împreună cu 
dispozitivul un card al implantului, care 
se pune la dispoziția pacientului respectiv 
căruia i-a fost implantat dispozitivul.

(1) Producătorul unui dispozitiv 
implantabil furnizează împreună cu 
dispozitivul informații care se prezintă 
cadrului medical care implantează 
dispozitivul și care este responsabil 
pentru:
– prezentarea acestor informații
pacientului; și
– înregistrarea acestor informații în 
dosarul medical al pacientului.

Or. en

Justificare

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
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Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Amendamentul 415
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorul unui dispozitiv 
implantabil furnizează împreună cu 
dispozitivul un card al implantului, care se 
pune la dispoziția pacientului respectiv 
căruia i-a fost implantat dispozitivul.

(1) Producătorul unui dispozitiv 
implantabil furnizează împreună cu 
dispozitivul un card al implantului, care se 
pune la dispoziția pacientului respectiv 
căruia i-a fost implantat dispozitivul.

O versiune electronică a acestor 
informații se păstrează și se pune la 
dispoziția pacientului, la cerere, de către 
producător, cu condiția ca dispozitivul să 
fie implantat în pacient.

Or. en

Amendamentul 416
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– înregistrează informațiile conținute de 
card în dosarul medical al pacientului;

Or. en

Amendamentul 417
Mairead McGuinness
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – liniuța 2 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– predă cardul pacientului.

Or. en

Amendamentul 418
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot introduce 
dispoziții naționale care să impună 
includerea în cardul implantului a unor 
informații privind măsurile de îngrijire 
implicate de monitorizarea postoperatorie 
și semnarea acestuia atât de către pacient, 
cât și de chirurgul responsabil de 
intervenția chirurgicală.

Or. en

Amendamentul 419
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest card conține următoarele: Aceste informații conțin următoarele 
detalii:

Or. en
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Justificare

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Amendamentul 420
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) informații privind caracteristicile 
speciale ale dispozitivului și eventualele 
efecte adverse;

Or. en

Justificare

Astfel cum se recomandă în Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2012 privind 
implanturile mamare din gel siliconic deficiente produse de societatea comercială franceză 
PIP.

Amendamentul 421
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o descriere succintă a 
caracteristicilor dispozitivelor, inclusiv 
materialele utilizate;

Or. en
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Amendamentul 422
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) un spațiu pentru semnătura 
chirurgului și a pacientului, astfel încât 
cardul să poată fi utilizat ca formular de 
consimțământ pentru operație.

Or. en

Justificare

Astfel cum se recomandă în Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2012 privind 
implanturile mamare din gel siliconic deficiente produse de societatea comercială franceză 
PIP.

Amendamentul 423
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) eventualele reacții adverse care ar 
putea apărea pe baza datelor evaluării și 
investigației clinice.

Or. en

Amendamentul 424
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2



AM\936125RO.doc 73/86 PE510.765v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile sunt redactate astfel încât să 
fie ușor de înțeles de către un nespecialist.

Informațiile sunt redactate astfel încât să 
fie ușor de înțeles de către un nespecialist. 
Aceste informații sunt furnizate 
pacientului la momentul acordării 
consimțământului, înainte de implantarea 
dispozitivului. Pacienții trebuie să știe că 
implanturile nu sunt permanente și poate 
fi necesară înlocuirea sau eliminarea 
acestora; pacienții trebuie informați și cu 
privire la calitatea implanturilor și la 
riscurile posibile aferente.

Or. en

Justificare

Acest lucru este precizat în Rezoluția Parlamentului European privind implanturile mamare 
din gel siliconic deficiente produse de societatea comercială franceză PIP (2012/2621(RSP)).

Amendamentul 425
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Declarația de conformitate UE 
stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor 
specificate în prezentul regulament a fost 
demonstrată. Ea este actualizată continuu. 
Conținutul minim al declarației de 
conformitate UE este prezentat în 
anexa III. Ea este tradusă în limba sau 
limbile oficială (oficiale) a(le) Uniunii 
solicitată (solicitate) de statele membre în 
care dispozitivul este pus la dispoziție.

(1) Declarația de conformitate UE 
stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor 
specificate în prezentul regulament a fost 
demonstrată. Ea este actualizată continuu. 
Conținutul minim al declarației de 
conformitate UE este prezentat în 
anexa III. Ea este redactată într-o limbă 
oficială acceptată de organismul notificat 
care prelucrează declarația de 
conformitate în conformitate cu articolul 
42.

Or. cs
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Amendamentul 426
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Declarația de conformitate UE 
stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor 
specificate în prezentul regulament a fost 
demonstrată. Ea este actualizată continuu. 
Conținutul minim al declarației de 
conformitate UE este prezentat în 
anexa III. Ea este tradusă în limba sau
limbile oficială (oficiale) a(le) Uniunii 
solicitată (solicitate) de statele membre în 
care dispozitivul este pus la dispoziție.

(1) Declarația de conformitate UE 
stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor 
specificate în prezentul regulament a fost 
demonstrată. Ea este actualizată continuu. 
Conținutul minim al declarației de 
conformitate UE este prezentat în 
anexa III. Ea este redactată în una dintre 
limbile oficiale ale Uniunii solicitată de 
statele membre în care dispozitivul este 
introdus pe piață, precum și, suplimentar, 
în limba engleză, în cazul în care 
dispozitivul este pus la dispoziție și în alte 
state membre.

Or. de

Amendamentul 427
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Declarația de conformitate UE 
stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor 
specificate în prezentul regulament a fost 
demonstrată. Ea este actualizată continuu. 
Conținutul minim al declarației de 
conformitate UE este prezentat în 
anexa III. Ea este tradusă în limba sau 
limbile oficială (oficiale) a(le) Uniunii 
solicitată (solicitate) de statele membre în 
care dispozitivul este pus la dispoziție.

(1) Declarația de conformitate UE 
stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor 
specificate în prezentul regulament a fost 
demonstrată. Ea este actualizată continuu. 
Conținutul minim al declarației de 
conformitate UE este prezentat în 
anexa III. Ea este tradusă în limba engleză 
pe lângă o versiune în limba statului 
membru (dacă este necesar) în care 
producătorul sau reprezentantul autorizat 
își are punctul de lucru înregistrat.

Or. en
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Justificare

Declarația de conformitate se adresează organismelor notificate și autorităților, nu 
pacienților. Necesitatea de a furniza traduceri ale declarației de conformitate UE pentru 
toate țările UE în care sunt puse la dispoziție produsele va crește costurile pentru micile 
întreprinderi.

Amendamentul 428
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Declarația de conformitate UE 
stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor 
specificate în prezentul regulament a fost 
demonstrată. Ea este actualizată continuu. 
Conținutul minim al declarației de 
conformitate UE este prezentat în 
anexa III. Ea este tradusă în limba sau 
limbile oficială (oficiale) a(le) Uniunii
solicitată (solicitate) de statele membre în 
care dispozitivul este pus la dispoziție.

(1) Declarația de conformitate UE 
stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor 
specificate în prezentul regulament a fost 
demonstrată. Ea este actualizată continuu. 
Conținutul minim al declarației de 
conformitate UE este prezentat în 
anexa III. Ea este disponibilă într-o limbă
oficială a Uniunii.

Or. en

Justificare

Traducerea declarațiilor UE în mai multe limbi este anevoioasă și considerată inutilă.

Amendamentul 429
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
89 pentru modificarea sau completarea 
conținutului minim al declarației de 
conformitate UE menționată în anexa III, 

eliminat
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ținând cont de progresul tehnic.

Or. cs

Amendamentul 430
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
89 pentru modificarea sau completarea 
conținutului minim al declarației de 
conformitate UE menționată în anexa III, 
ținând cont de progresul tehnic.

eliminat

Or. de

Amendamentul 431
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă este cazul, marcajul CE este 
urmat de numărul de identificare al 
organismului notificat responsabil de 
procedurile de evaluare a conformității 
menționate la articolul 42. De asemenea, 
numărul de identificare este indicat în 
orice material promoțional care 
menționează faptul că un dispozitiv 
îndeplinește cerințele juridice aferente 
marcajului CE.

(5) Dacă este cazul, marcajul CE este 
urmat de numărul de identificare al 
organismului notificat responsabil de 
procedurile de evaluare a conformității 
menționate la articolul 42. De asemenea, 
numărul de identificare și informațiile de 
contact ale organismului notificat 
responsabil sunt indicate în orice material 
promoțional care menționează faptul că un 
dispozitiv îndeplinește cerințele juridice 
aferente marcajului CE.

Or. en
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Amendamentul 432
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
pune la dispoziție pe piață un articol 
destinat în mod specific să înlocuiască o 
piesă sau o componentă integrantă, identică 
sau similară, a unui dispozitiv care este 
defect sau uzat, pentru a menține sau 
restabili funcția dispozitivului fără 
modificarea semnificativă a
caracteristicilor acestuia în materie de 
performanță sau siguranță, se asigură că 
articolul nu afectează în mod negativ 
siguranța și performanțele dispozitivului. 
Dovezile justificative se păstrează la 
dispoziția autorităților competente ale 
statelor membre.

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
pune la dispoziție pe piață un articol 
destinat în mod specific să înlocuiască o 
piesă sau o componentă integrantă, identică 
sau similară, a unui dispozitiv care este 
defect sau uzat, pentru a menține sau a 
restabili funcția dispozitivului fără 
modificarea caracteristicilor acestuia în 
materie de performanță sau siguranță, se 
asigură că articolul nu afectează în mod 
negativ siguranța și performanțele 
dispozitivului. Dovezile justificative se 
păstrează la dispoziția autorităților 
competente ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 433
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
pune la dispoziție pe piață un articol 
destinat în mod specific să înlocuiască o 
piesă sau o componentă integrantă, identică 
sau similară, a unui dispozitiv care este 
defect sau uzat, pentru a menține sau 
restabili funcția dispozitivului fără 
modificarea semnificativă a 
caracteristicilor acestuia în materie de 
performanță sau siguranță, se asigură că 
articolul nu afectează în mod negativ 
siguranța și performanțele dispozitivului. 

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
pune la dispoziție pe piață un articol 
destinat în mod specific să înlocuiască o 
piesă sau o componentă integrantă, identică 
sau similară, a unui dispozitiv care este 
defect sau uzat, pentru a menține sau a 
restabili funcția dispozitivului fără 
modificarea semnificativă a 
caracteristicilor acestuia în materie de 
performanță sau siguranță, se asigură că 
articolul nu afectează în mod negativ 
siguranța și performanțele dispozitivului. 
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Dovezile justificative se păstrează la 
dispoziția autorităților competente ale 
statelor membre.

Pentru dispozitivele alcătuite din mai 
multe părți implantabile, se asigură, de 
asemenea, că articolul nu impune 
înlocuirea întregului dispozitiv din cauza 
incompatibilității cu partea funcțională a 
dispozitivului. Dovezile justificative se 
păstrează la dispoziția autorităților 
competente ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 434
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
pune la dispoziție pe piață un articol 
destinat în mod specific să înlocuiască o 
piesă sau o componentă integrantă, identică 
sau similară, a unui dispozitiv care este 
defect sau uzat, pentru a menține sau 
restabili funcția dispozitivului fără 
modificarea semnificativă a
caracteristicilor acestuia în materie de 
performanță sau siguranță, se asigură că 
articolul nu afectează în mod negativ 
siguranța și performanțele dispozitivului. 
Dovezile justificative se păstrează la 
dispoziția autorităților competente ale 
statelor membre.

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
pune la dispoziție pe piață un articol 
destinat în mod specific să înlocuiască o 
piesă sau o componentă integrantă, identică 
sau similară, a unui dispozitiv care este 
defect sau uzat, pentru a menține sau a 
restabili funcția dispozitivului fără 
modificarea caracteristicilor acestuia în 
materie de performanță sau siguranță, se 
asigură că articolul nu afectează în mod 
negativ siguranța și performanțele 
dispozitivului. Dovezile justificative se 
păstrează la dispoziția autorităților 
competente ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 435
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un articol care este destinat în mod 
specific să înlocuiască o piesă sau o 
componentă a unui dispozitiv și care 
modifică semnificativ caracteristicile 
dispozitivului în materie de performanță 
sau siguranță se consideră a fi un 
dispozitiv.

(2) Un articol care este destinat în mod 
specific să înlocuiască o piesă sau o 
componentă a unui dispozitiv și care 
modifică caracteristicile dispozitivului în 
materie de performanță sau siguranță se 
consideră a fi un dispozitiv și trebuie să 
îndeplinească cerințele prevăzute în 
prezentul regulament.

Or. de

Amendamentul 436
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Orice persoană fizică sau juridică 
care reprelucrează un dispozitiv pe baza 
recomandărilor producătorului 
dispozitivului trebuie să se asigure că nu 
afectează caracteristicile sau siguranța 
dispozitivului.

Or. de

Amendamentul 437
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Orice persoană fizică sau juridică 
care reprelucrează un dispozitiv fără să 
existe recomandări ale producătorului cu 
privire la reprelucrarea dispozitivului sau 
care ignoră sau încalcă aceste 
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recomandări este considerată producător 
al dispozitivului în sensul prezentului 
regulament.

Or. de

Amendamentul 438
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a
Responsabilitatea în caz de daune cauzate 
pacientului de un dispozitiv medical din 

clasa IIb sau clasa III
Producătorul va răspunde din punct de 
vedere legal pentru daunele cauzate 
pacientului de un dispozitiv medical din 
clasa IIb sau clasa III, cu excepția 
cazului în care poate dovedi că daunele 
au fost cauzate de aplicarea 
necorespunzătoare de către cadrul 
medical sau de către pacient, dacă este 
relevant.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie clar cui revine responsabilitatea în cazul unor daune cauzate pacientului.

Amendamentul 439
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul dispozitivelor care nu sunt În cazul dispozitivelor care nu sunt 
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fabricate la comandă sau care fac obiectul 
unei investigații, operatorii economici sunt 
în măsură să identifice următoarele, în 
perioada menționată la articolul 8 
alineatul (4):

fabricate la comandă sau care fac obiectul 
unei investigații, operatorii economici sunt 
în măsură să identifice următoarele, într-o 
perioadă de 10 ani:

Or. cs

Amendamentul 440
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul dispozitivelor care nu sunt 
fabricate la comandă sau care nu fac 
obiectul unei investigații, se instituie în 
Uniune un sistem de identificare unică a 
unui dispozitiv. Sistemul IUD permite 
identificarea și trasabilitatea dispozitivelor 
și constă în următoarele:

(1) În cazul tuturor dispozitivelor 
începând cu clasa II care nu sunt fabricate 
la comandă sau care nu fac obiectul unei 
investigații, se instituie în Uniune un 
sistem de identificare unică a unui 
dispozitiv. Sistemul IUD permite 
identificarea și trasabilitatea dispozitivelor 
și constă în următoarele:

Or. de

Amendamentul 441
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul dispozitivelor care nu sunt 
fabricate la comandă sau care nu fac 
obiectul unei investigații, se instituie în 
Uniune un sistem de identificare unică a 
unui dispozitiv. Sistemul IUD permite 
identificarea și trasabilitatea dispozitivelor 
și constă în următoarele:

(1) În cazul dispozitivelor care nu sunt 
fabricate la comandă sau care nu fac 
obiectul unei investigații, se instituie în 
Uniune un singur sistem de identificare 
unică a unui dispozitiv. Sistemul IUD 
permite identificarea și trasabilitatea 
dispozitivelor, este coerent cu abordarea 
globală de reglementare privind IUD în 
domeniul dispozitivelor medicale și constă 
în următoarele:
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Or. en

Justificare

Cuvântul „singur” trebuie inserat pentru a se asigura faptul că avem o abordare unică și 
armonizată privind IUD în Europa și, dacă este posibil, la nivel global.

Amendamentul 442
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Sistemul de IUD este o componentă esențială a noului sistem de reglementare, iar furnizorii 
de IUD ar trebui să asigure un grad mai ridicat de permanență în rolul lor.

Amendamentul 443
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în vederea determinării dispozitivelor, 
categoriilor sau grupelor de dispozitive a 
căror identificare se bazează pe sistemul de 
IUD, astfel cum este menționat la 
alineatele (1) – (6), precum și a 
calendarului de punere în aplicare a 
acesteia. Pe baza unei metode bazate pe 
riscuri, punerea în aplicare a sistemului de 
IUD este progresivă, începând cu
dispozitivele care se încadrează în 

(a) în vederea determinării dispozitivelor, 
categoriilor sau grupelor de dispozitive a 
căror identificare se bazează pe sistemul de 
IUD, astfel cum este menționat la 
alineatele (1)-(6), precum și a calendarului 
de punere în aplicare a acesteia. Pe baza 
unei metode bazate pe riscuri, punerea în 
aplicare a sistemului de IUD este limitată 
la dispozitivele care se încadrează în 
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categoria cu riscul cel mai mare; categoria cu riscul cel mai mare;

Or. en

Justificare

Obligațiile din cadrul viitorului sistem de identificare unică a unui dispozitiv (IUD) ar trebui 
limitate la dispozitivele cu riscul cel mai mare, pentru a evita crearea unei sarcini 
administrative și financiare excesive în domeniul asistenței medicale fără îmbunătățiri 
corespunzătoare ale siguranței pacienților. 

Amendamentul 444
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în vederea precizării datelor de inclus în 
identificatorul producției care, în urma 
unei metode bazată pe riscuri, pot varia în 
funcție de clasa de risc în care se 
încadrează dispozitivul;

(b) în vederea precizării datelor de inclus în 
identificatorul producției;

Or. en

Justificare

Obligațiile din cadrul viitorului sistem de identificare unică a unui dispozitiv (IUD) ar trebui 
limitate la dispozitivele cu riscul cel mai mare, pentru a evita crearea unei sarcini 
administrative și financiare excesive în domeniul asistenței medicale fără îmbunătățiri 
corespunzătoare ale siguranței pacienților. 

Amendamentul 445
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 8 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 446
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 8 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) compatibilitatea cu alte sisteme de 
trasabilitate utilizate de părțile interesate 
implicate în domeniul dispozitivelor 
medicale.

Or. en

Justificare

Este posibil ca un sistem de autentificare a medicamentelor să fie introdus în temeiul 
Directivei privind medicamentele falsificate. Este important ca sistemele pentru dispozitivele 
medicale și pentru medicamente să fie compatibile, altfel se va crea o povară semnificativă și 
eventual imposibil de gestionat pentru agenții din cadrul lanțului de aprovizionare care 
lucrează cu ambele tipuri de produse.

Amendamentul 447
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 8 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) compatibilitatea cu alte sisteme de 
trasabilitate utilizate de părțile interesate 
implicate în domeniul dispozitivelor 
medicale.

Or. en
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Justificare

Este posibil ca un sistem de autentificare a medicamentelor să fie introdus în temeiul 
Directivei privind medicamentele falsificate. Este important ca sistemele pentru dispozitivele 
medicale și pentru medicamente să fie compatibile, altfel se va crea o povară semnificativă și 
eventual imposibil de gestionat pentru agenții din cadrul lanțului de aprovizionare care 
lucrează cu ambele tipuri de produse.

Amendamentul 448
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 8 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) compatibilitatea sistemelor IUD cu 
dispozitivele de securitate implementate în 
temeiul Directivei 2011/62/UE de 
modificare a Directivei 2001/83/CE de
instituire a unui cod comunitar cu privire 
la medicamentele de uz uman în ceea ce 
privește prevenirea pătrunderii 
medicamentelor falsificate în lanțul legal 
de aprovizionare.

Or. fr

Amendamentul 449
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 8 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Justificare

În temeiul Directivei privind medicamentele falsificate ar trebui instituit un sistem electronic 
de autentificare a medicamentelor. Este important ca sistemele proiectate pentru dispozitivele 
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medicale și cele pentru medicamente să fie compatibile, pentru a nu genera o povară 
semnificativă pentru actorii din lanțul de aprovizionare care lucrează cu ambele tipuri de 
produse.


