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Amendamentul 450
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este preferabilă o limbă unică obligatorie pentru înregistrare.

Amendamentul 451
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte ca un dispozitiv care nu este 
fabricat la comandă sau supus unei 
investigații să fie este introdus pe piață, 
producătorul sau reprezentantul său 
autorizat transmite sistemului electronic 
informațiile menționate la alineatul (1).

(2) Înainte ca un dispozitiv care nu este 
fabricat la comandă sau supus unei 
investigații să fie este introdus pe piață, 
producătorul sau reprezentantul său 
autorizat transmite sistemului electronic 
informațiile menționate la alineatul (1).

Se asigură că nu sunt necesare 
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înregistrări suplimentare la nivel 
național.

Or. de

Amendamentul 452
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cel mai târziu la doi ani de la 
transmiterea informațiilor în conformitate 
cu alineatele (2) și (3) și, ulterior, la fiecare 
doi ani, operatorul economic relevant 
confirmă exactitatea datelor. În cazul 
neconfirmării în termen de șase luni de la 
data cuvenită, orice stat membru poate lua 
măsuri de suspendare sau restricționare în 
vreun alt mod a punerii la dispoziție a 
dispozitivului în cauză pe teritoriul său 
până când obligația la care se face referire 
la prezentul alineat este respectată.

(5) Cel mai târziu la cinci ani de la 
transmiterea informațiilor în conformitate 
cu alineatele (2) și (3) și, ulterior, la fiecare 
cinci ani, operatorul economic relevant 
confirmă exactitatea datelor. În cazul 
neconfirmării în termen de șase luni de la 
data cuvenită, orice stat membru poate lua 
măsuri de suspendare sau restricționare în 
vreun alt mod a punerii la dispoziție a 
dispozitivului în cauză pe teritoriul său 
până când obligația la care se face referire 
la prezentul alineat este respectată.

Or. de

Amendamentul 453
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 26 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rezumatul caracteristicilor în materie de 
siguranță și performanță clinică

Raportul privind caracteristicile în materie 
de siguranță și performanță clinică

Or. es
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Amendamentul 454
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 26 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rezumatul caracteristicilor în materie de 
siguranță și performanță clinică

Raportul privind siguranța și performanța
clinică

Or. en

Amendamentul 455
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 26 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rezumatul caracteristicilor în materie de 
siguranță și performanță clinică

Raportul privind siguranța și performanța
clinică

Or. en

Amendamentul 456
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul dispozitivelor clasificate în 
clasa III și a dispozitivelor implantabile, 
altele decât cele fabricate la comandă sau 
cele care fac obiectul unei investigații, 
producătorul întocmește un rezumat al 
caracteristicilor în materie de siguranță și 
performanță clinică. Acesta este redactat 
într-un mod care este clar pentru 
utilizatorul căruia îi este destinat. Proiectul 
de rezumat face parte din documentația de 

(1) În cazul dispozitivelor clasificate în 
clasa III și a dispozitivelor implantabile, 
altele decât cele fabricate la comandă sau 
cele care fac obiectul unei investigații, 
producătorul întocmește un rezumat al 
caracteristicilor în materie de siguranță și 
performanță clinică și îl actualizează cu 
concluziile evaluării și monitorizării 
clinice ulterioare introducerii pe piață 
menționate la anexa XIII partea B 
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transmis organismului notificat implicat în 
evaluarea conformității în conformitate cu 
articolul 42 și este validat de către 
organismul respectiv.

punctul 3. Acesta este redactat într-un mod 
care este clar pentru utilizarea căruia îi este 
destinat și în limba țării în care 
dispozitivul este introdus pe piață. 
Proiectul de rezumat face parte din 
documentația de transmis organismului 
notificat implicat în evaluarea conformității 
în conformitate cu articolul 42 și este 
validat de către organismul respectiv.

Or. en

Amendamentul 457
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul dispozitivelor clasificate în 
clasa III și a dispozitivelor implantabile, 
altele decât cele fabricate la comandă sau 
cele care fac obiectul unei investigații, 
producătorul întocmește un rezumat al 
caracteristicilor în materie de siguranță și 
performanță clinică. Acesta este redactat 
într-un mod care este clar pentru 
utilizatorul preconizat. Proiectul de 
rezumat face parte din documentația de 
transmis organismului notificat implicat în 
evaluarea conformității în conformitate cu 
articolul 42 și este validat de către 
organismul respectiv.

(1) În cazul dispozitivelor clasificate în
clasa III și a dispozitivelor implantabile, 
altele decât cele fabricate la comandă sau 
cele care fac obiectul unei investigații, 
producătorul întocmește un raport cu 
privire la caracteristicile în materie de 
siguranță și performanță clinică, preluând 
în întregime rezultatele testelor și ale 
studiilor clinice. Acesta este redactat într-
un mod care este clar pentru utilizatorul 
preconizat. Proiectul de rezumat face parte 
din documentația de transmis organismului 
notificat implicat în evaluarea conformității 
în conformitate cu articolul 42 și este 
validat de către organismul respectiv.

Or. fr

Amendamentul 458
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul dispozitivelor clasificate în 
clasa III și a dispozitivelor implantabile, 
altele decât cele fabricate la comandă sau 
cele care fac obiectul unei investigații, 
producătorul întocmește un rezumat al 
caracteristicilor în materie de siguranță și 
performanță clinică. Proiectul de rezumat 
face parte din documentația de transmis 
organismului notificat implicat în 
evaluarea conformității în conformitate cu 
articolul 42 și este validat de către 
organismul respectiv.

(1) În cazul dispozitivelor clasificate în 
clasa III și a dispozitivelor implantabile, 
altele decât cele fabricate la comandă sau 
cele care fac obiectul unei investigații, 
producătorul întocmește un raport al 
caracteristicilor în materie de siguranță și 
performanță clinică, care să conțină 
rezultatele studiilor și investigațiilor 
clinice. Proiectul de rezumat face parte din 
documentația de transmis organismului 
notificat implicat în evaluarea conformității 
în conformitate cu articolul 42 și este 
validat de către organismul respectiv.

Or. de

Justificare

Toate datele tehnice și clinice aferente unui dispozitiv medical ar trebui să fie puse la 
dispoziția pacienților și cadrelor medicale, cu excepția celor care fac obiectul proprietății 
intelectuale protejate. Aceste informații sunt necesare medicilor și chirurgilor pentru a alege 
dispozitivele medicale pe care doresc să le utilizeze, în funcție de eficiența și siguranța 
acestora.

Amendamentul 459
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul dispozitivelor clasificate în 
clasa III și a dispozitivelor implantabile, 
altele decât cele fabricate la comandă sau 
cele care fac obiectul unei investigații, 
producătorul întocmește un rezumat al 
caracteristicilor în materie de siguranță și 
performanță clinică. Acesta este redactat 
într-un mod care este clar pentru 
utilizatorul căruia îi este destinat. Proiectul 
de rezumat face parte din documentația de 
transmis organismului notificat implicat în 

(1) În cazul dispozitivelor clasificate în 
clasa III și a dispozitivelor implantabile, 
altele decât cele fabricate la comandă sau 
cele care fac obiectul unei investigații, 
producătorul întocmește un raport privind 
siguranța și performanța clinică, inclusiv 
rezultatele integrale ale studiilor și 
testelor clinice. Acesta este redactat într-un 
mod care este clar pentru utilizatorul căruia 
îi este destinat, și care face diferența între 
necesitățile în materie de informare ale 
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evaluarea conformității în conformitate cu 
articolul 42 și este validat de către 
organismul respectiv.

pacienților și ale cadrelor medicale. 
Proiectul de rezumat face parte din 
documentația de transmis organismului 
notificat implicat în evaluarea conformității 
în conformitate cu articolul 42 și este 
validat de către organismul respectiv. 
Rezumatul este, de asemenea, publicat.

Or. en

Amendamentul 460
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul dispozitivelor clasificate în 
clasa III și a dispozitivelor implantabile, 
altele decât cele fabricate la comandă sau 
cele care fac obiectul unei investigații, 
producătorul întocmește un rezumat al 
caracteristicilor în materie de siguranță și 
performanță clinică. Acesta este redactat 
într-un mod care este clar pentru 
utilizatorul căruia îi este destinat. Proiectul 
de rezumat face parte din documentația de 
transmis organismului notificat implicat în 
evaluarea conformității în conformitate cu 
articolul 42 și este validat de către 
organismul respectiv.

(1) În cazul dispozitivelor clasificate în 
clasa III și a dispozitivelor implantabile, 
altele decât cele fabricate la comandă sau 
cele care fac obiectul unei investigații, 
producătorul întocmește un raport complet 
privind caracteristicile în materie de 
siguranță și performanță clinică, inclusiv 
rezultatele studiilor și evaluărilor clinice. 
Acesta este redactat într-un mod care este 
clar pentru utilizatorul căruia îi este 
destinat. Proiectul de rezumat face parte 
din documentația de transmis organismului 
notificat implicat în evaluarea conformității 
în conformitate cu articolul 42 și este 
validat de către organismul respectiv.

Or. es

Amendamentul 461
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul dispozitivelor clasificate în 
clasa III și a dispozitivelor implantabile, 
altele decât cele fabricate la comandă sau 
cele care fac obiectul unei investigații, 
producătorul întocmește un rezumat al 
caracteristicilor în materie de siguranță și 
performanță clinică. Acesta este redactat 
într-un mod care este clar pentru 
utilizatorul căruia îi este destinat. 
Proiectul de rezumat face parte din 
documentația de transmis organismului 
notificat implicat în evaluarea conformității 
în conformitate cu articolul 42 și este 
validat de către organismul respectiv.

(1) În cazul dispozitivelor clasificate în 
clasa III și a dispozitivelor implantabile, 
altele decât cele fabricate la comandă sau 
cele care fac obiectul unei investigații, 
producătorul întocmește un raport privind 
siguranța și informațiile clinice colectate 
pe parcursul investigațiilor clinice și un 
rezumat redactat într-un mod care este 
complet și ușor de înțeles. Proiectul de 
raport face parte din documentația de 
transmis organismului notificat implicat în 
evaluarea conformității în conformitate cu 
articolul 42 și este validat de către 
organismul respectiv. Rezumatul 
raportului privind siguranța și 
performanța clinică ar trebui să fie pus la 
dispoziția publicului prin intermediul 
băncii de date europene, astfel cum se 
prevede la articolul 27.

Or. en

Amendamentul 462
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul dispozitivelor clasificate în 
clasa III și a dispozitivelor implantabile, 
altele decât cele fabricate la comandă sau 
cele care fac obiectul unei investigații, 
producătorul întocmește un rezumat al 
caracteristicilor în materie de siguranță și 
performanță clinică. Acesta este redactat 
într-un mod care este clar pentru 
utilizatorul căruia îi este destinat. Proiectul 
de rezumat face parte din documentația de 
transmis organismului notificat implicat 
în evaluarea conformității în conformitate 
cu articolul 42 și este validat de către 
organismul respectiv.

(1) În cazul dispozitivelor prezentate 
pentru procedura de autorizare a 
introducerii pe piață, altele decât cele 
fabricate la comandă sau cele care fac 
obiectul unei investigații, producătorul 
întocmește un raport și un rezumat al
acestuia privind siguranța și performanța
clinică. Acesta este redactat într-un mod 
care este clar pentru utilizatorul căruia îi 
este destinat. Proiectul acestui raport face 
parte din documentația de transmis 
autorității naționale sau Agenției, după 
caz, implicate în procedura de acordare a 
autorizației de introducere pe piață.
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Or. en

Amendamentul 463
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Raportul integral și rezumatul sunt 
puse la dispoziția publicului via Eudamed.

Or. en

Amendamentul 464
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească forma 
și prezentarea elementelor de date de inclus 
în rezumatul caracteristicilor în materie de 
siguranță și performanță clinică. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura 
consultativă menționată la articolul 88 
alineatul (2).

(2) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească forma 
și prezentarea elementelor de date de inclus 
în raportul și rezumatul caracteristicilor în 
materie de siguranță și informații clinice. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura 
consultativă menționată la articolul 88 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 465
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Medicii și cadrele medicale ar trebui 
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să aibă acces la toate domeniile Eudamed.

Or. de

Amendamentul 466
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Informațiile raportate se verifică de 
Eudamed și se evaluează înainte de a fi 
publicate.

Or. de

Amendamentul 467
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a permite publicului să fie informat în 
mod corespunzător cu privire la 
dispozitivele introduse pe piață, la 
certificatele corespunzătoare eliberate de 
organismele notificate, precum și la 
operatorii economici relevanți;

(a) a permite publicului să fie informat în 
mod corespunzător cu privire la 
dispozitivele introduse pe piață, la 
certificatele corespunzătoare eliberate de 
organismele notificate, precum și la 
operatorii economici relevanți, păstrarea 
secretelor comerciale ale producătorilor 
fiind totuși importantă, având în vedere 
nivelul ridicat de inovare al pieței;

Or. de

Amendamentul 468
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

(a) a permite publicului să fie informat în 
mod corespunzător cu privire la 
dispozitivele introduse pe piață, la 
certificatele corespunzătoare eliberate de 
organismele notificate, precum și la 
operatorii economici relevanți;

(a) a permite publicului să fie informat în 
mod corespunzător, prin intermediul unui 
punct central de informare în care 
pacienții pot solicita, căuta și găsi 
informații cu privire la dispozitivele 
introduse pe piață, la certificatele 
corespunzătoare eliberate de organismele 
notificate, precum și la operatorii 
economici relevanți;

Comisia ar trebui să elaboreze orientări în 
consultare cu părțile interesate, inclusiv 
autoritățile competente ale statelor 
membre, comunitatea de cercetare și 
organizațiile de pacienți și consumatori, și 
să specifice conținutul și formatul exact al 
informațiilor care ar trebui publicate.

Or. en

Amendamentul 469
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a permite publicului să fie informat în 
mod corespunzător cu privire la 
dispozitivele introduse pe piață, la 
certificatele corespunzătoare eliberate de 
organismele notificate, precum și la 
operatorii economici relevanți;

(a) a permite publicului să fie informat în 
mod corespunzător cu privire la 
dispozitivele introduse pe piață, precum și 
la dispozitivele înlăturate de pe piață, la 
certificatele corespunzătoare eliberate de 
organismele notificate, precum și la 
operatorii economici relevanți;

Or. en

Justificare

Este deosebit de important ca, pentru siguranța pacienților și pentru a evita orice povară 
administrativă și costuri inutile, să se țină cont de dispozitivele înlăturate de pe piață.
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Amendamentul 470
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a permite publicului să fie informat în 
mod corespunzător cu privire la 
investigațiile clinice și pentru a permite ca 
sponsorii investigațiilor clinice efectuate în 
mai mult decât un stat membru să respecte 
obligațiile de informare în temeiul 
articolelor 50 – 60;

(c) a permite publicului să fie informat în 
mod corespunzător cu privire la 
investigațiile clinice, a permite cadrelor 
medicale să aibă acces adecvat la 
rezultatele investigațiilor clinice, și pentru 
a permite ca sponsorii investigațiilor 
clinice efectuate în mai mult decât un stat 
membru să respecte obligațiile de 
informare în temeiul articolelor 50 – 60;

Or. en

Justificare

Banca de date europeană oferă portalul principal prin intermediul căruia pot fi accesate 
informații esențiale referitoare la sănătatea publică. Informațiile privind investigațiile clinice 
ar trebui să fie disponibile atât pentru publicul general, cât și pentru cadrele medicale.

Amendamentul 471
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) pentru a permite publicului și 
cadrelor medicale să aibă o imagine de 
ansamblu asupra datelor referitoare la 
procedura de vigilență și a activităților de 
supraveghere a pieței;

Or. en

Justificare

Banca de date europeană ar trebui să ofere periodic o imagine de ansamblu generală asupra 
datelor referitoare la procedura de vigilență și a activităților de supraveghere a pieței.
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Amendamentul 472
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sistemul electronic de înregistrare a 
filialelor și a subcontractărilor menționat 
la articolul 29a.

Or. en

Amendamentul 473
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) sistemul electronic privind rapoartele 
privind siguranța și datele clinice și 
rezumatele rapoartelor privind siguranța 
și performanța clinică menționat la 
articolul 26.

Or. en

Amendamentul 474
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Datele se introduc în Eudamed de către 
statele membre, organismele notificate, 
operatorii economici și sponsori, astfel 
cum se specifică în dispozițiile privind 

(3) Datele se introduc în Eudamed de către 
Agenție, statele membre, organismele 
notificate, operatorii economici, sponsori, 
cadrele medicale și pacienți, astfel cum se 
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sistemele electronice menționate la 
alineatul (2).

specifică în dispozițiile privind sistemele 
electronice menționate la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 475
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate informațiile colectate și 
prelucrate de Eudamed sunt puse la 
dispoziția statelor membre și a Comisiei. 
Informațiile sunt accesibile organismelor 
notificate, operatorilor economici, 
sponsorilor și publicului în măsura definită 
în dispozițiile menționate la alineatul (2).

(4) Toate informațiile colectate și 
prelucrate de Eudamed sunt puse la 
dispoziția statelor membre și a Comisiei. 
Informațiile sunt accesibile organismelor 
notificate, operatorilor economici, 
sponsorilor, cadrelor medicale și 
publicului în măsura definită în dispozițiile 
menționate la alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 476
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate informațiile colectate și 
prelucrate de Eudamed sunt puse la 
dispoziția statelor membre și a Comisiei. 
Informațiile sunt accesibile organismelor 
notificate, operatorilor economici, 
sponsorilor și publicului în măsura definită 
în dispozițiile menționate la alineatul (2).

(4) Toate informațiile colectate și 
prelucrate de Eudamed sunt puse la 
dispoziția statelor membre și a Comisiei. 
Informațiile sunt accesibile organismelor 
notificate, operatorilor economici, 
sponsorilor, cadrelor medicale și 
publicului în măsura definită în dispozițiile 
menționate la alineatul (2).

Or. de
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Justificare

Cadrele medicale trebuie să aibă acces la toate datele referitoare la utilizarea medicală, 
pentru a putea alege – în funcție de eficiență și siguranță – dispozitivele pe care să le 
utilizeze, și ar trebui informate cu privire la posibilele efecte secundare și acțiuni de 
retragere.

Amendamentul 477
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate informațiile colectate și 
prelucrate de Eudamed sunt puse la 
dispoziția statelor membre și a Comisiei. 
Informațiile sunt accesibile organismelor 
notificate, operatorilor economici, 
sponsorilor și publicului în măsura definită 
în dispozițiile menționate la alineatul (2).

(4) Toate informațiile colectate și 
prelucrate de Eudamed sunt puse la 
dispoziția statelor membre și a Comisiei. 
Informațiile sunt accesibile organismelor 
notificate, operatorilor economici, cadrelor 
medicale, sponsorilor și publicului în 
măsura definită în dispozițiile menționate 
la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 478
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate informațiile colectate și 
prelucrate de Eudamed sunt puse la 
dispoziția statelor membre și a Comisiei. 
Informațiile sunt accesibile organismelor 
notificate, operatorilor economici, 
sponsorilor și publicului în măsura definită 
în dispozițiile menționate la alineatul (2).

(4) Toate informațiile colectate și 
prelucrate de Eudamed sunt puse la 
dispoziția statelor membre și a Comisiei. 
Informațiile sunt accesibile organismelor 
notificate, operatorilor economici, 
sponsorilor, cadrelor medicale și 
publicului în măsura definită în dispozițiile 
menționate la alineatul (2).

Or. es
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Amendamentul 479
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Informațiile introduse în banca de 
date europeană sunt robuste, transparente 
și ușor de utilizat, permițând publicului și 
cadrelor medicale să compare informațiile 
privind dispozitivele înregistrate, 
operatorii economici, investigațiile clinice, 
datele referitoare la procedura de 
vigilență și activitățile de supraveghere a 
pieței.

Or. en

Justificare

Banca de date europeană oferă portalul principal prin intermediul căruia pot fi accesate 
informații esențiale referitoare la sănătatea publică. Informațiile referitoare la dispozitivele 
înregistrate, operatorii economici, investigațiile clinice, datele referitoare la procedura de 
vigilență și activitățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie disponibile atât pentru 
publicul general, cât și pentru cadrele medicale.

Amendamentul 480
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) La dezvoltarea băncii de date 
europene, Comisia consultă grupurile de 
pacienți și cadrele medicale.

Or. en
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Justificare

Banca de date europeană oferă portalul principal prin intermediul căruia pot fi accesate 
informații esențiale referitoare la sănătatea publică. Informațiile referitoare la dispozitivele 
înregistrate, operatorii economici, investigațiile clinice, datele referitoare la procedura de 
vigilență și activitățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie disponibile atât pentru 
publicul general, cât și pentru cadrele medicale.

Amendamentul 481
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot decide ca 
evaluarea și monitorizarea menționate la 
alineatul (1) să fie efectuate de către un 
organism național de acreditare în 
înțelesul și conform Regulamentului (CE) 
nr. 765/2008.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 482
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate garantează 
confidențialitatea informațiilor obținute. 
Cu toate acestea, ea face schimb de 
informații, referitoare la un organism 
notificat, cu alte state membre și cu 
Comisia.

(5) Autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate garantează aspectele 
confidențiale ale informațiilor obținute. Cu 
toate acestea, ea face schimb de informații, 
referitoare la un organism notificat, cu alte 
state membre și cu Comisia.

Or. en

Amendamentul 483
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Responsabilitatea finală pentru 
organismele notificate și pentru 
autoritatea națională responsabilă pentru 
organismele notificate îi revine statului 
membru în care acestea se află. Statului 
membru i se solicită să verifice dacă 
autoritatea națională desemnată 
responsabilă pentru organismele 
notificate își desfășoară în mod 
corespunzător activitatea de evaluare, 
desemnare și notificare a organismelor de 
evaluare a conformității și de 
monitorizare a organismelor notificate, 
precum și dacă această autoritate 
acționează cu imparțialitate și 
obiectivitate. Statele membre furnizează 
Comisiei și celorlalte state membre 
informații cu privire la procedurile lor de 
evaluare, desemnare și notificare a 
organismelor de evaluare a conformității și 
de monitorizare a organismelor notificate, 
precum și în legătură cu orice modificări 
ale lor.

Or. da
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Amendamentul 484
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Aceste informații sunt puse la dispoziția 
publicului.

Or. en

Amendamentul 485
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29a
Organismul notificat publică o listă a 
personalului său responsabil pentru 
evaluarea conformității și certificarea 
dispozitivelor medicale. Această listă 
conține cel puțin calificările, CV-ul și o 
declarație cu privire la conflictele de 
interese pentru fiecare membru al 
personalului. Lista este trimisă autorității 
naționale responsabile pentru 
organismele notificate care verifică dacă 
personalul respectă normele prezentului 
regulament. Lista este transmisă și 
Comisiei.
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Or. da

Amendamentul 486
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29a
Sistemul electronic de înregistrare a 
filialelor și a subcontractanților
(1) Comisia, în colaborare cu statele 
membre, instituie și gestionează un sistem 
electronic pentru a colecta și prelucra 
informații cu privire la subcontractanți și 
filiale, precum și cu privire la sarcinile 
specifice pentru care sunt responsabili.
(2) Înainte de subcontractarea efectivă a 
entităților publice sau a experților externi, 
organismul notificat care intenționează să 
subcontracteze sarcini specifice 
referitoare la evaluarea conformității sau 
recurge la o filială pentru sarcini 
specifice referitoare la evaluarea 
conformității își înregistrează numele 
împreună cu sarcinile lor specifice.
(3) În termen de o săptămână de la 
apariția oricărei modificări a 
informațiilor menționate la alineatul (1), 
operatorul economic relevant actualizează 
datele în sistemul electronic.
(4) Datele conținute în sistemul electronic 
sunt accesibile publicului.

Or. en

Amendamentul 487
Holger Krahmer
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 488
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Organismele notificate satisfac cerințe 
generale și de organizare, precum și cerințe 
referitoare la managementul calității, 
resurse și procese care sunt necesare pentru 
a-și îndeplini sarcinile pentru care sunt 
desemnate în conformitate cu prezentul 
regulament. În acest sens, este extrem de 
important să existe personal 
administrativ, tehnic și științific intern, 
angajat permanent, cu cunoștințe 
medicale, tehnice și, după caz, 
farmacologice. Este folosit personalul 
intern, însă organismele notificate trebuie 
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să aibă flexibilitatea de a angaja experți 
externi pe o bază ad hoc și temporară, în 
funcție de necesități. Cerințele minime de 
îndeplinit de către organismele notificate 
sunt menționate în anexa VI.

Or. en

Amendamentul 489
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 89 de modificare sau de 
completare a cerințelor minime 
menționate în anexa VI, în funcție de 
progresul tehnic și de cerințele minime 
necesare pentru evaluarea unor 
dispozitive specifice sau a unor categorii 
sau grupuri de dispozitive.

eliminat

Or. de

Amendamentul 490
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 89 de modificare sau de
completare a cerințelor minime menționate 
în anexa VI, în funcție de progresul tehnic 
și de cerințele minime necesare pentru 
evaluarea unor dispozitive specifice sau a 
unor categorii sau grupuri de dispozitive.

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 89 de completare a cerințelor 
menționate în anexa VI, în funcție de 
progresul tehnic și de cerințele necesare
pentru evaluarea unor dispozitive specifice 
sau a unor categorii sau grupuri de 
dispozitive.
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Or. de

Justificare

Pentru a întocmi cerințe unitare pentru organismele notificate din toate statele membre și 
pentru a asigura condiții egale, în loc de „cerințe minime” ar trebui să se folosească 
„cerințe” în raport cu organismele notificate. Nu Comisia, ci doar cei doi co-legiuitori dețin 
competențe de modificare a cerințelor esențiale din anexa VI. Comisia poate completa 
cerințele.

Amendamentul 491
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Evaluarea anuală a organismelor 
notificate, astfel cum se prevede la 
articolul 35 alineatul (3) include 
verificarea respectării de către 
subcontractantul/subcontractanții sau 
filiala/filialele organismelor notificate în 
temeiul cerințelor stabilite în anexa VI.

Or. en

Amendamentul 492
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 493
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 494
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de 14 zile de la transmiterea 
la care se face referire la alineatul (2), 
Comisia desemnează o echipă de evaluare 
în comun formată din cel puțin doi experți 

(3) În termen de 14 zile de la transmiterea 
la care se face referire la alineatul (2), 
Comisia desemnează o echipă de evaluare 
în comun formată din cel puțin doi experți 



PE510.766v01-00 26/94 AM\936127RO.doc

RO

aleși de pe o listă de experți care sunt 
calificați în evaluarea organismelor de 
evaluare a conformității. Lista se 
întocmește de către Comisie în cooperare 
cu MDCG. Cel puțin unul dintre acești 
experți este un reprezentant al Comisiei, el 
conducând echipa de evaluare în comun.

aleși de pe o listă de experți care sunt 
calificați în evaluarea organismelor de 
evaluare a conformității, și care nu 
prezintă conflicte de interese cu 
organismul de evaluare a conformității 
solicitant. Lista se întocmește de către 
Comisie în cooperare cu MDCG. Cel puțin 
unul dintre acești experți este un 
reprezentant al Comisiei, el conducând 
echipa de evaluare în comun.

Or. en

Amendamentul 495
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În termen de 14 zile de la transmiterea 
la care se face referire la alineatul (2), 
Comisia desemnează o echipă de evaluare 
în comun formată din cel puțin trei experți
aleși de pe o listă de experți care sunt 
calificați în evaluarea organismelor de 
evaluare a conformității. Lista se 
întocmește de către Comisie în cooperare 
cu MDCG. Cel puțin unul dintre acești 
experți este un reprezentant al Comisiei, 
cel puțin un al doilea expert provine dintr-
un alt stat membru decât cel în care își 
are sediul organismul de evaluare a 
conformității, reprezentantul Comisiei
conducând echipa de evaluare în comun

Or. de

Justificare

Pentru a putea asigura un mai mare grad de obiectivitate al procesului decizional, pe lângă 
reprezentantul Comisiei, la evaluare ar trebui să participe un expert dintr-un alt stat membru. 
Fiecărui șef de echipă ar trebui să-i corespundă cel puțin 2 experți 
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Amendamentul 496
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Constatările privind neconformitatea unui 
organism cu cerințele menționate în 
anexa VI se formulează în cursul 
procesului de evaluare și se discută între 
autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate și echipa de 
evaluare în comun în vederea realizării 
unui acord comun cu privire la evaluarea 
cererii. În cazul unei opinii divergente, 
autoritatea națională responsabilă poate 
anexa la raportul de evaluare un aviz 
separat, în care să fie prezentate 
îngrijorările referitoare la notificare.

Or. de

Justificare

În cazul în care echipa de evaluare și autoritatea națională responsabilă nu se pot pune de 
comun acord asupra unei evaluări a cererii, echipa de evaluare poate prezenta Comisiei și 
grupului de coordonare pentru dispozitive medicale motivele într-un aviz separat.

Amendamentul 497
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate transmite raportul ei 
de evaluare și proiectul său de notificare 
Comisiei, care transmite imediat aceste 
documente la MDCG și membrilor echipei 
de evaluare în comun. La cererea Comisiei, 
documentele respective sunt transmise de 
autoritate în până la trei limbi oficiale ale 

(5) Autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate transmite raportul ei 
de evaluare și proiectul său de notificare 
Comisiei, care transmite imediat aceste 
documente la MDCG și membrilor echipei 
de evaluare în comun. În cazul unui aviz 
separat al echipei de evaluare, și acesta 
este prezentat Comisiei pentru a-l 
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Uniunii. transmite mai departe grupului de 
coordonare pentru dispozitive medicale.
La cererea Comisiei, documentele 
respective sunt transmise de autoritate în 
până la trei limbi oficiale ale Uniunii.

Or. de

Justificare

În cazul în care echipa de evaluare și autoritatea națională responsabilă nu se pot pune de 
comun acord asupra unei evaluări a cererii, echipa de evaluare poate prezenta Comisiei și 
grupului de coordonare pentru dispozitive medicale motivele într-un aviz separat.

Amendamentul 498
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Echipa de evaluare în comun 
formulează avizul ei final și, eventual, 
avizul separat al echipei de evaluare cu 
privire la raportul de evaluare și la 
proiectul de notificare în termen de 21 de 
zile de la data primirii respectivelor 
documente, iar Comisia transmite imediat 
acest aviz la MDCG. În termen de 21 de 
zile de la primirea avizului echipei de 
evaluare în comun, MDCG emite o 
recomandare cu privire la proiectul de 
notificare pe care autoritatea națională 
relevantă îl ia în considerare în mod 
corespunzător atunci când ia decizia de 
desemnare a organismului notificat. Dacă 
autoritatea națională responsabilă decide 
împotriva recomandării grupului de 
coordonare privind dispozitivele medicale, 
această decizie trebuie prezentată 
Comisiei în scris, cu precizarea motivelor.

Or. de
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Justificare

O decizie privind notificarea organismului notificat diferită de recomandarea grupului de 
coordonare ar trebuie să fie posibilă numai din motive clar specificate, care pot fi justificate 
în mod obiectiv.

Amendamentul 499
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33a
Comisia adoptă orientări privind durata 
minimă a procesului de evaluare a 
conformității și oferă indicații privind 
durata medie pentru fiecare tip de 
dispozitiv medical în procesul de evaluare 
a conformității.

Or. en

Amendamentul 500
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre pot notifica numai 
organismele de evaluare a conformității 
care îndeplinesc cerințele menționate în 
anexa VI și care au primit cerințele 
echipei de evaluare în comun a 
articolului 32 alineatul (3) și o evaluare 
pozitivă de la grupul de coordonare 
privind dispozitivele medicale 
[articolul 44a (nou)].

Or. de
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Amendamentul 501
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a asigura aplicarea uniformă pe întreg teritoriul european a procedurii de notificare 
pentru organismele notificate, îndeplinirea cerințelor menționate în anexa VI pentru 
notificarea evaluării conformității ar trebui să fie obligatorie.

Amendamentul 502
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În toate cazurile în care organismul 
solicitant susține a fi competent în ceea ce 
privește dispozitivele enumerate în 
clasa III, cele implantate în corp, care 
conțin o substanță considerată produs 
medicinal sau care utilizează țesuturi sau 
celule neviabile de origine umană sau 
animală, sau derivate ale acestora, statele 
membre pot notifica numai organismele 
de evaluare a conformității care au fost 
analizate împreună cu Comisia, MDCG și 
autoritatea națională responsabilă pentru 
organismele notificate ale statului 
membru în care este stabilit organismul 
solicitant.
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Or. en

Amendamentul 503
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea specifică în mod clar sfera de 
cuprindere a desemnării care indică 
activitățile de evaluare a conformității, 
procedurile de evaluare a conformității și 
tipul de dispozitive pe care organismul 
notificat este autorizat să le evalueze.

Notificarea specifică în mod clar sfera de 
cuprindere a desemnării care indică 
activitățile de evaluare a conformității, 
procedurile de evaluare a conformității și 
tipul și clasa de dispozitive pe care 
organismul notificat este autorizat să le 
evalueze.

Or. de

Justificare

Specificațiile privind clasa de dispozitive sunt necesare pentru a permite o notificare 
cuprinzătoare și exactă, controlul și supravegherea organismelor notificate, inclusiv 
specializarea acestora.

Amendamentul 504
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care nu se formulează nicio 
obiecție în conformitate cu alineatul (7) sau 
în cazul în care MDCG sau Comisia, după 
ce au fost consultate în conformitate cu 
alineatul (8), sunt de părere că notificarea 
poate fi acceptată integral sau parțial, 
Comisia publică notificarea în consecință.

(9) În cazul în care nu se formulează nicio 
obiecție în conformitate cu alineatul (7) sau 
în cazul în care MDCG sau Comisia, după 
ce au fost consultate în conformitate cu 
alineatul (8), sunt de părere că notificarea 
poate fi acceptată integral, Comisia publică 
notificarea în consecință și adaugă, de 
asemenea, informații privind notificarea 
organismului notificat în sistemul 
electronic menționat la articolul 27 
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alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 505
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care nu se formulează nicio 
obiecție în conformitate cu alineatul (7) sau 
în cazul în care MDCG sau Comisia, după 
ce au fost consultate în conformitate cu 
alineatul (8), sunt de părere că notificarea 
poate fi acceptată integral sau parțial, 
Comisia publică notificarea în consecință.

(9) În cazul în care nu se formulează nicio 
obiecție în conformitate cu alineatul (7) sau 
în cazul în care MDCG sau Comisia, după 
ce au fost consultate în conformitate cu 
alineatul (8), sunt de părere că notificarea 
poate fi acceptată integral sau parțial, 
Comisia publică notificarea în consecință.

Totodată, Comisia introduce, de 
asemenea, informațiile privind notificarea 
organismului în sistemul electronic 
prevăzut la articolul 27 alineatul (2) 
litera (e). Această publicare este însoțită 
de raportul de evaluare finală a autorității 
naționale responsabile de organismele 
notificate, de avizul echipei de evaluare în 
comun și de recomandarea MDCG, 
menționate la primul paragraf al 
prezentului articol.
Informațiile existente în sistemul 
electronic sunt accesibile statelor membre 
și Comisiei.

Or. fr

Justificare

Procesul de publicare a notificării de către Comisia Europeană trebuie să fie precizat. 
Publicarea ar trebui justificată prin intermediul tuturor rapoartelor și al avizelor care au 
condus la această notificare.
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Amendamentul 506
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care nu se formulează nicio 
obiecție în conformitate cu alineatul (7) sau 
în cazul în care MDCG sau Comisia, după 
ce au fost consultate în conformitate cu 
alineatul (8), sunt de părere că notificarea 
poate fi acceptată integral sau parțial, 
Comisia publică notificarea în consecință.

(9) În cazul în care nu se formulează nicio 
obiecție în conformitate cu alineatul (7) sau 
în cazul în care MDCG sau Comisia, după 
ce au fost consultate în conformitate cu 
alineatul (8), sunt de părere că notificarea 
poate fi acceptată integral sau parțial, 
Comisia publică notificarea în consecință.

Detaliile notificării, precum clasa și 
tipologia dispozitivelor, sunt puse la
dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 507
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care nu se formulează nicio 
obiecție în conformitate cu alineatul (7) sau 
în cazul în care MDCG sau Comisia, după 
ce au fost consultate în conformitate cu 
alineatul (8), sunt de părere că notificarea 
poate fi acceptată integral sau parțial, 
Comisia publică notificarea în consecință.

(9) În cazul în care nu se formulează nicio 
obiecție în conformitate cu alineatul (7) sau 
în cazul în care MDCG sau Comisia, după 
ce au fost consultate în conformitate cu 
alineatul (8), sunt de părere că notificarea 
poate fi acceptată integral sau parțial, 
Comisia publică notificarea în consecință.

Detaliile integrale privind notificarea, 
inclusiv anexele, sunt puse la dispoziția 
publicului.

Or. en
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Amendamentul 508
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia atribuie un număr de 
identificare fiecărui organism notificat 
pentru care notificarea este acceptată în 
conformitate cu articolul 33. Ea atribuie un 
singur număr de identificare, chiar și în 
cazul în care organismul este notificat în 
baza mai multor acte ale Uniunii.

(1) Comisia atribuie un număr de 
identificare fiecărui organism notificat 
pentru care notificarea este acceptată în 
conformitate cu articolul 33. Ea atribuie un 
singur număr de identificare, chiar și în 
cazul în care organismul este notificat în 
baza mai multor acte ale Uniunii. În cazul 
unei renotificări reușite, organismele 
notificate în conformitate cu 
Directiva 90/385/CEE și 
Directiva 93/42/CEE își păstrează 
numărul de identificare care le-a fost 
atribuit.

Or. de

Justificare

Organismele notificate existente ar trebui să își păstreze numerele de identificare în cazul 
unei renotificări. Se evită astfel sarcinile birocratice inutile precum, de exemplu, adaptarea 
diferitelor baze de date europene la noile numere de identificare și înlocuirea costisitoare a 
etichetelor dispozitivelor.

Amendamentul 509
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35a
Statele membre se asigură că dispun de 
un sistem de sancțiuni în cazul în care 
organismele notificate nu îndeplinesc 
cerințele minime. Acest sistem ar trebui să 
fie transparent și proporțional cu natura 
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și gradul de nerespectare.

Or. en

Amendamentul 510
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin o dată pe an, autoritatea 
națională responsabilă de organismele 
notificate evaluează dacă fiecare organism 
notificat aflat în responsabilitatea sa 
continuă să îndeplinească cerințele din 
anexa VI. Această evaluare include o vizită 
la sediul fiecărui organism notificat.

(3) Cel puțin o dată pe an, autoritatea 
națională responsabilă de organismele 
notificate evaluează dacă fiecare organism 
notificat aflat în responsabilitatea sa 
continuă să îndeplinească cerințele din 
anexa VI, inclusiv o evaluare a respectării 
acestor cerințe de către 
subcontractantul/subcontractanții și 
filiala/filialele acestuia. Această evaluare 
include o vizită la sediul fiecărui organism 
notificat.

Or. en

Amendamentul 511
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin o dată pe an, autoritatea 
națională responsabilă de organismele 
notificate evaluează dacă fiecare organism 
notificat aflat în responsabilitatea sa 
continuă să îndeplinească cerințele din 
anexa VI. Această evaluare include o vizită 
la sediul fiecărui organism notificat.

(3) Cel puțin o dată pe an, autoritatea 
națională responsabilă de organismele 
notificate evaluează dacă fiecare organism 
notificat aflat în responsabilitatea sa 
continuă să îndeplinească cerințele din 
anexa VI. Această evaluare include o vizită 
la sediul fiecărui organism notificat. 
Evaluarea include, de asemenea, o 
analiză prin sondaj a examinărilor 
dosarului proiectului efectuate de 
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organismul notificat, pentru a stabili 
competența organismului notificat și 
calitatea evaluărilor acestuia, îndeosebi 
capacitatea organismului notificat de a 
evalua probele clinice.

Or. en

Amendamentul 512
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin o dată pe an, autoritatea 
națională responsabilă de organismele 
notificate evaluează dacă fiecare organism 
notificat aflat în responsabilitatea sa 
continuă să îndeplinească cerințele din 
anexa VI. Această evaluare include o vizită 
la sediul fiecărui organism notificat.

(3) Cel puțin o dată pe an, autoritatea 
națională responsabilă de organismele 
notificate evaluează dacă fiecare organism 
notificat aflat în responsabilitatea sa, 
inclusiv filialele și subcontractanții 
acestuia, continuă să îndeplinească 
cerințele din anexa VI. Această evaluare 
include o vizită la sediul fiecărui organism 
notificat și, dacă este cazul, la sediul 
filialelor și al subcontractanților săi, din 
cadrul sau din afara Uniunii.

Or. fr

Justificare

Filialele și subcontractanții trebuie vizați, de asemenea, în cadrul controlului organismelor 
notificate.

Amendamentul 513
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin o dată pe an, autoritatea (3) Cel puțin o dată pe an, autoritatea 
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națională responsabilă de organismele 
notificate evaluează dacă fiecare organism 
notificat aflat în responsabilitatea sa 
continuă să îndeplinească cerințele din 
anexa VI. Această evaluare include o vizită 
la sediul fiecărui organism notificat.

națională responsabilă de organismele 
notificate evaluează dacă fiecare organism 
notificat aflat în responsabilitatea sa 
continuă să îndeplinească cerințele din 
anexa VI. Această evaluare include o vizită 
neanunțată la sediul fiecărui organism 
notificat.

Or. en

Amendamentul 514
Alda Sousa

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La trei ani de la notificarea unui 
organism notificat și ulterior o dată la trei 
ani, evaluarea menită să determine dacă 
organismul notificat continuă să 
îndeplinească cerințele din anexa VI este 
efectuată de către autoritatea națională 
responsabilă de organismele notificate din 
statul membru în care organismul este 
stabilit și de o echipă de evaluare în comun 
desemnată în conformitate cu procedura 
descrisă la articolul 32 alineatele (3) și (4). 
La cererea Comisiei sau a unui stat 
membru, MDCG poate iniția procesul de 
evaluare descris în prezentul alineat în 
orice moment în cazul în care există motive 
rezonabile de îngrijorare cu privire la 
continuitatea respectării de către un 
organism notificat a cerințelor din 
anexa VI.

(4) La trei ani de la notificarea unui 
organism notificat și ulterior o dată la trei 
ani, evaluarea menită să determine dacă 
organismul notificat continuă să 
îndeplinească cerințele din anexa VI este 
efectuată de către autoritatea națională 
responsabilă de organismele notificate din 
statul membru în care organismul este 
stabilit și de o echipă de evaluare în comun 
desemnată în conformitate cu procedura 
descrisă la articolul 32 alineatele (3) și (4). 
La cererea Comisiei sau a unui stat 
membru, MDCG poate iniția procesul de 
evaluare descris în prezentul alineat în 
orice moment în cazul în care există motive 
rezonabile de îngrijorare cu privire la 
continuitatea respectării de către un 
organism notificat, sau o filială sau un 
subcontractant al organismului notificat,
a cerințelor din anexa VI.

Or. en

Amendamentul 515
Gilles Pargneaux
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Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La trei ani de la notificarea unui 
organism notificat și ulterior o dată la trei 
ani, evaluarea menită să determine dacă 
organismul notificat continuă să 
îndeplinească cerințele din anexa VI este 
efectuată de către autoritatea națională 
responsabilă de organismele notificate din 
statul membru în care organismul este 
stabilit și de o echipă de evaluare în comun 
desemnată în conformitate cu procedura 
descrisă la articolul 32 alineatele (3) și (4). 
La cererea Comisiei sau a unui stat 
membru, MDCG poate iniția procesul de 
evaluare descris la prezentul alineat în 
orice moment în cazul în care există motive 
rezonabile de îngrijorare cu privire la 
continuitatea respectării de către un 
organism notificat a cerințelor din 
anexa VI.

(4) La trei ani de la notificarea unui 
organism notificat și ulterior o dată la trei 
ani, evaluarea menită să determine dacă 
organismul notificat continuă să 
îndeplinească cerințele din anexa VI este 
efectuată de către autoritatea națională 
responsabilă de organismele notificate din 
statul membru în care organismul este 
stabilit și de o echipă de evaluare în comun 
desemnată în conformitate cu procedura 
descrisă la articolul 32 alineatele (3) și (4). 
La cererea Comisiei sau a unui stat 
membru, MDCG poate iniția procesul de 
evaluare descris la prezentul alineat în 
orice moment în cazul în care există motive 
rezonabile de îngrijorare cu privire la 
continuitatea respectării de către un
organism notificat sau de către o filială 
sau un subcontractant al unui organism 
notificat a cerințelor din anexa VI.

Or. fr

Justificare

Filialele și subcontractanții trebuie vizați, de asemenea, în cadrul controlului organismelor 
notificate.

Amendamentul 516
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La trei ani de la notificarea unui 
organism notificat și ulterior o dată la trei 
ani, evaluarea menită să determine dacă 
organismul notificat continuă să 
îndeplinească cerințele din anexa VI este 

(4) La doi ani de la notificarea unui 
organism notificat și ulterior o dată la doi 
ani, evaluarea menită să determine dacă 
organismul notificat continuă să 
îndeplinească cerințele din anexa VI este 
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efectuată de către autoritatea națională 
responsabilă de organismele notificate din 
statul membru în care organismul este 
stabilit și de o echipă de evaluare în comun 
desemnată în conformitate cu procedura 
descrisă la articolul 32 alineatele (3) și (4). 
La cererea Comisiei sau a unui stat 
membru, MDCG poate iniția procesul de 
evaluare descris în prezentul alineat în 
orice moment în cazul în care există motive 
rezonabile de îngrijorare cu privire la 
continuitatea respectării de către un 
organism notificat a cerințelor din 
anexa VI.

efectuată de către autoritatea națională 
responsabilă de organismele notificate din 
statul membru în care organismul este 
stabilit și de o echipă de evaluare în comun 
desemnată în conformitate cu procedura 
descrisă la articolul 32 alineatele (3) și (4). 
La cererea Comisiei sau a unui stat 
membru, MDCG poate iniția procesul de 
evaluare descris în prezentul alineat în 
orice moment în cazul în care există motive 
rezonabile de îngrijorare cu privire la 
continuitatea respectării de către un 
organism notificat a cerințelor din 
anexa VI.

Or. en

Amendamentul 517
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La trei ani de la notificarea unui 
organism notificat și ulterior o dată la trei 
ani, evaluarea menită să determine dacă 
organismul notificat continuă să 
îndeplinească cerințele din anexa VI este 
efectuată de către autoritatea națională 
responsabilă de organismele notificate din 
statul membru în care organismul este 
stabilit și de o echipă de evaluare în comun 
desemnată în conformitate cu procedura 
descrisă la articolul 32 alineatele (3) și (4). 
La cererea Comisiei sau a unui stat 
membru, MDCG poate iniția procesul de 
evaluare descris în prezentul alineat în 
orice moment în cazul în care există motive 
rezonabile de îngrijorare cu privire la 
continuitatea respectării de către un 
organism notificat a cerințelor din 
anexa VI.

(4) La trei ani de la notificarea unui 
organism notificat și ulterior o dată la trei 
ani, evaluarea menită să determine dacă 
organismul notificat și filialele și 
subcontractanții acestuia continuă să 
îndeplinească cerințele din anexa VI este 
efectuată de către autoritatea națională 
responsabilă de organismele notificate din 
statul membru în care organismul este 
stabilit și de o echipă de evaluare în comun 
desemnată în conformitate cu procedura 
descrisă la articolul 32 alineatele (3) și (4). 
La cererea Comisiei sau a unui stat 
membru, MDCG poate iniția procesul de 
evaluare descris în prezentul alineat în 
orice moment în cazul în care există motive 
rezonabile de îngrijorare cu privire la 
continuitatea respectării de către un 
organism notificat a cerințelor din 
anexa VI.
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Rezultatele integrale ale evaluărilor sunt 
puse la dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

Filialele și subcontractanții organismelor notificate ar trebui să fie incluși în evaluarea 
trienală pentru a garanta că autoritățile efectuează o evaluare completă a organismului 
notificat și a activităților sale. În plus, este important pentru încrederea și transparența 
tuturor părților interesate ca rezultatele tuturor evaluărilor să fie publicate.

Amendamentul 518
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul organismelor de evaluare a 
conformității notificate pentru 
dispozitivele care fac parte din clasa III, 
evaluarea menționată la alineatul (4) din 
prezentul articol este efectuată anual. 
Evaluarea include o analiză prin sondaj a 
examinărilor dosarului proiectului 
efectuate de organismul notificat, pentru 
a stabili competența organismului 
notificat și calitatea evaluărilor acestuia, 
îndeosebi capacitatea organismului 
notificat de a evalua probele clinice.

Or. en

Justificare

Evaluările autorizărilor prealabile introducerii pe piață realizate de organismele notificate 
cu privire la dispozitivele medicale din clasa III cu riscul cel mai ridicat ar trebui să fie la 
cele mai înalte standarde posibile. Pentru a asigura controlul strict al statelor membre și al 
Comisiei, este necesară o monitorizare mai frecventă a organismelor notificate aprobate 
pentru a evalua dispozitivele din clasa III, o dată pe an, mai degrabă decât la fiecare trei ani, 
iar aceasta trebuie să includă în mod specific o analiză a unor exemple de dispozitive 
medicale pe care le-au aprobat.
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Amendamentul 519
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În fiecare an, organismele notificate 
prezintă autorității competente de care 
aparțin, precum și Comisiei, care 
transmite MDCG, un raport de activitate 
anual care conține informațiile prevăzute 
la anexa VI punctul 5.

Or. fr

Justificare

Organismele notificate ar trebui constrânse să elaboreze un raport de activitate anual 
adresat autorității competente și Comisiei Europene.

Amendamentul 520
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul în care o autoritate națională 
responsabilă de organismele notificate a 
constatat că un organism notificat nu mai 
îndeplinește cerințele din anexa VI sau că 
nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea 
suspendă, restricționează sau retrage parțial 
sau integral notificarea, în funcție de 
gravitatea nerespectării cerințelor 
respective sau a neîndeplinirii obligațiilor 
respective. Suspendarea se aplică până la 
luarea unei decizii de anulare a acesteia 
de către MDCG, care este urmată o 
evaluare efectuată de o echipă de 
evaluare în comun desemnată în 
conformitate cu procedura descrisă la 
articolul 30 alineatul (3) și articolul 30 
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alineatul (4). În cazul în care organismul 
notificat și-a încetat activitatea, autoritatea 
națională responsabilă de organismele 
notificate își retrage notificarea.

Or. en

Justificare

Echipa de evaluare în comun și MDCG ar trebui să monitorizeze în mod eficient activitatea 
organismelor notificate. Acordând MDCG responsabilitatea de a anula suspendarea unui 
organism notificat, supravegherea acestuia va fi consolidată.

Amendamentul 521
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Producătorii și cadrele medicale vizate trebuie, de asemenea, informați în cazul suspendării, 
restricționării sau retragerii unei notificări.

Amendamentul 522
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În caz de restricție, suspendare sau 
retragere a unei notificări, statul membru ia 

(3) În caz de restricție, suspendare sau 
retragere a unei notificări, statul membru 
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măsurile necesare pentru a se asigura că 
dosarele organismului notificat în cauză 
sunt fie prelucrate de către alt organism 
notificat, fie ținute la dispoziția 
autorităților naționale responsabile de 
organismele notificate și de supravegherea 
pieței, la cererea lor.

informează imediat Comisia, care ia 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
dosarele organismului notificat în cauză 
sunt fie prelucrate de către alt organism 
notificat, fie ținute la dispoziția 
autorităților naționale responsabile de 
organismele notificate și de supravegherea 
pieței, la cererea lor.

Or. en

Justificare

Comisia, mai degrabă decât statele membre, ar trebui să fie responsabilă în caz de 
restricționare, suspendare sau retragere a unei notificări.

Amendamentul 523
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Trebuie precizate gradele diferite de „modificare” a notificării, indicând diferitele opțiuni 
(suspendare, restricționare sau retragere).

Amendamentul 524
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Pentru a determina dacă motivele care au 
condus la suspendarea, restricționarea 
sau retragerea notificării au impact 
asupra certificatelor acordate, autoritatea 
națională responsabilă va solicita 
producătorilor vizați să furnizeze dovezile 



AM\936127RO.doc 45/94 PE510.766v01-00

RO

de conformitate în momentul notificării, 
aceștia având la dispoziție 30 de zile 
pentru a da curs cererii.

Or. fr

Justificare

Întreprinderile mici și microîntreprinderile din sector comercializează de cele mai multe ori
doar un singur produs. Suspendarea, chiar și temporară, a certificatului lor va determina 
oprirea vânzărilor și, prin urmare, închiderea întreprinderilor. Este necesar să se ajungă la 
un compromis între menținerea activității acestor întreprinderi și securitatea pacienților. Ar 
fi indicat să se aibă în vedere acordarea unui termen scurt de furnizare a justificării de 
conformitate înainte de suspendarea sau de retragerea definitivă a unui certificat eliberat în 
mod necorespunzător.

Amendamentul 525
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în caz de suspendare a unei notificări: 
cu condiția ca, în termen de trei luni de la 
suspendare, fie autoritatea competentă 
pentru dispozitivele medicale din statul 
membru în care producătorul 
dispozitivului care face obiectul 
certificatului este stabilită, fie un alt 
organism notificat să confirme în scris că 
își asumă funcțiile organismului notificat în 
perioada suspendării;

(a) în caz de suspendare a unei notificări: 
cu condiția ca, în termen de trei luni de la 
suspendare, un alt organism notificat să 
confirme în scris că își asumă funcțiile 
organismului notificat în perioada 
suspendării;

Or. de

Justificare

De obicei, autoritățile responsabile ale statelor membre nu vizează și nici nu au capacitatea 
de a prelua sarcinile unui organism notificat, deoarece nu dispun de capacitatea 
organizatorică și de efectivul de personal necesare în acest sens.
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Amendamentul 526
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul în care Comisia, în consultare cu 
Grupul de coordonare privind 
dispozitivele medicale, decide că un 
organism notificat nu mai îndeplinește 
cerințele pentru a fi notificat, Comisia 
informează statul membru notificator în 
consecință și solicită acestuia să ia 
măsurile corective necesare, inclusiv 
suspendarea, restricționarea sau retragerea 
notificării, în conformitate cu articolul 36 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Echipa de evaluare în comun și MDCG ar trebui să monitorizeze în mod eficient activitatea 
organismelor notificate. Acordând MDCG responsabilitatea de a anula suspendarea unui 
organism notificat, supravegherea acestuia va fi consolidată.

Amendamentul 527
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul în care Comisia constată că un 
organism notificat nu mai îndeplinește 
cerințele pentru a fi notificat, Comisia 
informează statul membru notificator în 
consecință și solicită acestuia să ia 
măsurile corective necesare, inclusiv 
suspendarea, restricționarea sau retragerea 
notificării, dacă este cazul. În urma 
evaluării, Comisia Europeană ar trebui să 
publice un raport cuprinzând avizul 
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statelor membre.

Or. en

Amendamentul 528
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se asigură că între organismele 
notificate există o coordonare și o 
cooperare adecvată, care funcționează sub 
forma unui grup de coordonare a 
organismelor notificate în domeniul 
dispozitivelor medicale, inclusiv 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro.

Comisia se asigură, în consultare cu 
Grupul de coordonare privind 
dispozitivele medicale, că între 
organismele notificate există o coordonare 
și o cooperare adecvată, care funcționează 
sub forma unui grup de coordonare a 
organismelor notificate în domeniul 
dispozitivelor medicale, inclusiv 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 529
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul se reunește la fiecare șase luni

Or. en
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Justificare

Grupul de coordonare ar trebui să fie un adevărat forum de discuții și ar trebui să permită 
controlul de către Comisie și autoritățile competente. Frecvența minimă a reuniunilor 
acestora ar trebui definită în cadrul textului.

Amendamentul 530
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia sau MDCG pot solicita 
participarea oricărui organism notificat.

Or. en

Justificare

Grupul de coordonare ar trebui să fie un adevărat forum de discuții și ar trebui să permită 
controlul de către Comisie și autoritățile competente. Ar trebui clarificat faptul că, la 
solicitarea Comisiei sau a MDCG, participarea este obligatorie.

Amendamentul 531
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate, prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare, să adopte măsuri de 
stabilire a modalităților de funcționare a 
grupului de coordonare a organismelor 
notificate, astfel cum se prevede în 
prezentul articol. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 84 alineatul (3).

Or. en
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Justificare

Grupul de coordonare ar trebui să fie un adevărat forum pentru discuții și ar trebui să 
permită schimburile de experiență între organismele notificate, dar și între organismele 
notificate și autoritățile competente. Modalitățile de funcționare a grupului de coordonare ar 
trebuie să fie dezvoltate în continuare prin intermediul actelor de punere în aplicare.

Amendamentul 532
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Taxele sunt stabilite în prealabil de către 
Comisie. Acestea sunt taxe standard care 
trebuie percepute la fel în toate statele 
membre.

Or. de

Justificare

În acest domeniu sensibil nu ar trebui să existe concurență. Siguranța pacienților nu trebuie 
compromisă prin presiunea prețurilor. Printr-o taxă unitară, concurența se axează pe 
calificările organismelor notificate, și nu pe prețul acestora.

Amendamentul 533
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statul membru în care sunt stabilite 
organismele percepe taxe de la organismele 
de evaluare a conformității solicitante și de 
la organismele notificate. Aceste taxe 
acoperă, integral sau parțial, costurile 
aferente activităților exercitate de 
autoritățile naționale responsabile de 
organismele notificate în conformitate cu 
prezentul regulament. Taxele sunt 
transparente și proporționale în natură și 
sunt supuse piețelor forței de muncă din 
statele membre.

Or. en

Justificare

Raportorul de referință propune o structură armonizată a taxelor pentru organismele 
notificate, care nu va ține seama de diferențele locale de pe piețele forței de muncă. Acest 
lucru poate conduce la taxe mai ridicate pentru IMM-uri.

Amendamentul 534
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu cel puțin 14 zile înainte de orice 
decizie, autoritatea competentă notifică 
MDCG și Comisia cu privire la decizia 
preconizată.

Cu cel puțin 14 zile înainte de orice 
decizie, autoritatea competentă notifică 
MDCG și Comisia cu privire la decizia 
preconizată.
Decizia definitivă se publică în baza de 
date europeană.

Or. de

Amendamentul 535
Nora Berra
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Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate, la cererea unui stat membru 
sau din proprie inițiativă, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, să decidă 
cu privire la aplicarea criteriilor de 
clasificare menționate în anexa VII la un 
anumit dispozitiv sau la o categorie sau 
grup de dispozitive, în vederea determinării 
clasificării lor.

Comisia poate, la cererea unui stat membru 
sau din proprie inițiativă, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, să decidă 
cu privire la aplicarea criteriilor de 
clasificare menționate în anexa VII la un 
anumit dispozitiv sau la o categorie sau 
grup de dispozitive, în vederea determinării 
clasificării lor. O asemenea decizie se ia în 
special pentru a soluționa divergențele de 
opinie între statele membre.

Or. en

Amendamentul 536
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate, la cererea unui stat membru 
sau din proprie inițiativă, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, să decidă 
cu privire la aplicarea criteriilor de 
clasificare menționate în anexa VII la un 
anumit dispozitiv sau la o categorie sau 
grup de dispozitive, în vederea determinării 
clasificării lor.

Comisia poate, la cererea unui stat membru 
sau din proprie inițiativă, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, să decidă 
cu privire la aplicarea criteriilor de 
clasificare menționate în anexa VII la un 
anumit dispozitiv sau la o categorie sau 
grup de dispozitive, în vederea determinării 
clasificării lor.
O astfel de decizie trebuie luată în primul 
rând cu privire la diferite eventuale 
criterii de clasificare din anexa VII 
privind un anumit dispozitiv, o categorie 
sau un grup de dispozitive .

Or. de

Amendamentul 537
Marian Harkin
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Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 88 
alineatul (3). Înainte de a adopta acte de 
punere în aplicare, Comisia consultă 
părțile interesate relevante și ia în 
considerare sugestiile acestora.

Or. en

Justificare

Pentru a îmbunătăți transparența procesului care conduce la acte de punere în aplicare și 
acte delegate, Comisia ar trebui să consulte și să ia în considerare sugestiile părților 
interesate relevante.

Amendamentul 538
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În lumina progresului tehnic și a 
oricăror informații care devin disponibile 
în cursul activităților de vigilență și de 
supraveghere a pieței descrise la 
articolele 61 – 75, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 89 în ceea ce 
privește următoarele:

(4) În lumina progresului tehnic și a 
oricăror informații care devin disponibile 
în cursul activităților de vigilență și de 
supraveghere a pieței descrise la 
articolele 61 – 75, Comisia este 
împuternicită să adopte acte de punere în 
aplicare în conformitate cu articolul 88 în 
ceea ce privește următoarele:

Or. fr

Amendamentul 539
Marian Harkin
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Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) modificarea sau completarea criteriilor 
de clasificare menționate în anexa VII.

(b) modificarea sau completarea criteriilor 
de clasificare menționate în anexa VII. 
Înainte de a adopta acte delegate, Comisia 
consultă părțile interesate relevante și ia 
în considerare sugestiile acestora.

Or. en

Justificare

Pentru a îmbunătăți transparența procesului care conduce la acte de punere în aplicare și 
acte delegate, Comisia ar trebui să consulte și să ia în considerare sugestiile părților 
interesate relevante.

Amendamentul 540
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41a
Principii generale privind autorizația de 

introducere pe piață
(1) Niciunul dintre următoarele 
dispozitive nu poate fi introdus pe piață în 
Uniune dacă nu dispune de o autorizație 
de introducere pe piață, acordată printr-o 
procedură centralizată:
– dispozitive implantabile și dispozitive 
terapeutice active destinate să fie utilizate 
în contact direct cu cordul, sistemul 
circulator central și sistemul nervos 
central;
– dispozitive implantabile pentru măduva 
spinării și pentru articulațiile șoldului, ale 
umerilor și ale genunchilor, cu excepția 
instrumentelor și a accesoriilor de 
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osteosinteză;
– dispozitive implantabile și invazive, 
utilizate în scopuri estetice.
(2) Niciunul dintre următoarele 
dispozitive nu poate fi introdus pe piață 
într-un stat membru dacă nu dispune de o 
autorizație națională de introducere pe 
piață, acordată de autoritatea competentă 
din statul membru în cauză, printr-o 
procedură descentralizată:
– dispozitivele din clasa IIb, altele decât 
dispozitivele enumerate la articolul 41a 
alineatul (1);
– dispozitivele din clasa III, altele decât 
dispozitivele enumerate la articolul 41a 
alineatul (1).

Or. xm

Justificare

Pe lângă justificarea de la considerentul 42a, acest sistem a fost deja propus la punctul 7 din 
Rezoluția Parlamentului European referitoare la implanturile mamare defectuoase din silicon 
gel, produse de întreprinderea franceză PIP (2012/2621(RSP)): „invită Comisia să treacă la 
un sistem de autorizare prealabilă a comercializării pentru anumite categorii de dispozitive 
medicale, incluzând cel puțin dispozitivele medicale din clasele IIb și III;”.

Amendamentul 541
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii de dispozitive clasificate în 
clasa III, altele decât cele fabricate la 
comandă sau care fac obiectul unei 
investigații, sunt supuse unei evaluări a 
conformității pe baza asigurării totale a 
calității și a examinării dosarului 
proiectului, astfel cum se specifică în 
anexa VIII. În mod alternativ, 
producătorul poate alege să aplice o 

Producătorii de dispozitive clasificate în 
clasa III, altele decât cele fabricate la 
comandă sau care fac obiectul unei 
investigații, sunt supuse unei evaluări a 
conformității bazată pe examinarea de tip, 
astfel cum se specifică în anexa IX 
împreună cu o evaluare a conformității pe 
baza verificării conformității produsului, 
astfel cum se specifică în anexa X.
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evaluare a conformității bazată pe 
examinarea de tip, astfel cum se specifică 
în anexa IX împreună cu o evaluare a 
conformității pe baza verificării 
conformității produsului, astfel cum se 
specifică în anexa X.

.

Or. en

Justificare

Prin introducerea unei examinări UE de tip ca procedură obligatorie, este consolidată 
abordarea privind testarea legată de produs a dispozitivelor medicale („hands-on-product”) 
urmată de Comisia Europeană.

Amendamentul 542
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii de dispozitive clasificate în 
clasa III, altele decât cele fabricate la 
comandă sau care fac obiectul unei 
investigații, sunt supuse unei evaluări a 
conformității pe baza asigurării totale a 
calității și a examinării dosarului 
proiectului, astfel cum se specifică în anexa 
VIII. În mod alternativ, producătorul poate 
alege să aplice o evaluare a conformității
bazată pe examinarea de tip, astfel cum se
specifică în anexa IX împreună cu o 
evaluare a conformității pe baza verificării 
conformității produsului, astfel cum se 
specifică în anexa X.

Producătorii de dispozitive clasificate în 
clasa IIb și III, altele decât cele fabricate la 
comandă sau care fac obiectul unei 
investigații, sunt supuse unei autorizații de 
introducere pe piață pe baza asigurării 
totale a calității, a prototipului și a 
examinării dosarului proiectului, astfel cum 
se specifică în anexa VIII. În mod 
alternativ, producătorul poate alege să 
aplice o autorizație de introducere pe 
piață bazată pe examinarea de tip, astfel 
cum se specifică în anexa IX împreună cu 
o evaluare a conformității pe baza 
verificării conformității produsului, astfel 
cum se specifică în anexa X. În cazul în 
care producătorul nu poate furniza un 
prototip, acesta are responsabilitatea de a 
justifica acest lucru în mod 
corespunzător.

Or. en
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Amendamentul 543
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Producătorii de dispozitive clasificate 
în clasa IIb, altele decât cele fabricate la 
comandă sau care fac obiectul unei 
investigații, sunt supuse unei evaluări a 
conformității pe baza asigurării totale a 
calității astfel cum se specifică în anexa 
VIII, cu excepția capitolului II al 
acesteia, cu evaluarea documentației 
proiectului din documentația tehnică pe o 
bază reprezentativă. În mod alternativ, 
producătorul poate alege să aplice o 
evaluare a conformității bazată pe 
examinarea de tip, astfel cum se specifică 
în anexa IX împreună cu o evaluare a 
conformității pe baza verificării 
conformității produsului, astfel cum se 
specifică în anexa X.

eliminat

Or. en

Amendamentul 544
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Producătorii de dispozitive clasificate 
în clasa IIa, altele decât cele fabricate la 
comandă sau care fac obiectul unei 
investigații, fac obiectul unei evaluări a 
conformității pe baza asigurării totale a 
calității astfel cum se specifică în anexa 
VIII, cu excepția capitolului II al acesteia, 
cu evaluarea documentației proiectului în 

(4) Producătorii de dispozitive clasificate 
în clasa IIa, altele decât cele fabricate la 
comandă sau care fac obiectul unei 
investigații, fac obiectul unei evaluări a 
conformității pe baza asigurării totale a 
calității astfel cum se specifică în anexa 
VIII, cu excepția capitolului II al acesteia, 
cu evaluarea prototipului și a 
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cadrul documentației tehnice pe o bază 
reprezentativă. În mod alternativ, 
producătorul poate alege să întocmească 
documentația tehnică prezentată în anexa II 
împreună cu o evaluare a conformității pe 
baza verificării conformității produsului, 
astfel cum se specifică în anexa X partea A 
secțiunea 7 sau în partea B secțiunea 8.

documentației proiectului în cadrul 
documentației tehnice pe o bază 
reprezentativă. În mod alternativ, 
producătorul poate alege să întocmească 
documentația tehnică prezentată în anexa II 
împreună cu o evaluare a conformității pe 
baza verificării conformității produsului, 
astfel cum se specifică în anexa X partea A 
secțiunea 7 sau în partea B secțiunea 8.

Or. en

Amendamentul 545
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Statele membre pot decide cu privire 
la frecvența minimă a inspecțiilor în 
fabrică neanunțate și a controalelor prin 
sondaj de efectuat de către organismele 
notificate în conformitate cu anexa VII 
secțiunea 4.4, luând în considerare clasa 
de risc și tipul de dispozitiv, precum și 
factorii specifici referitori la producători 
într-un stat membru. În cazul în care este 
luată o astfel de decizie, Comisia ar trebui 
să fie informată.

Or. en

Amendamentul 546
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 10 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate, prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare, să precizeze

Comisia precizează, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, modalitățile și 
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modalitățile și aspectele procedurale în 
vederea asigurării unei aplicări armonizate 
a procedurilor de evaluare a conformității 
de către organismele notificate pentru 
oricare dintre următoarele aspecte:

aspectele procedurale în vederea asigurării 
unei aplicări armonizate a procedurilor de 
evaluare a conformității de către 
organismele notificate pentru oricare dintre 
următoarele aspecte:

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește să se asigure că toate organismele notificate aplică 
procedurile de evaluare a conformității la același nivel înalt consecvent.

Amendamentul 547
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 10 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– frecvența minimă a inspecțiilor în 
fabrică neanunțate și a controalelor prin 
sondaj de efectuat de către organismele 
notificate în conformitate cu anexa VIII 
secțiunea 4.4, luând în considerare clasa 
de risc și tipul de dispozitiv;

eliminat

Or. en

Justificare

Numărul inspecțiilor neanunțate de la secțiunea 4.4 din anexa VIII trebuie să fie clar definit, 
pentru a face controale mai stricte și a garanta inspecții neanunțate la același nivel și cu 
aceeași frecvență în toate statele membre. De aceea, inspecțiile neanunțate ar trebui efectuate 
cel puțin o dată pe durata unui ciclu de certificare și pentru fiecare producător și grup de 
dispozitive generice. Având în vedere importanța vitală a acestui instrument, domeniul de 
aplicare și procedurile aferente inspecțiilor neanunțate ar trebui precizate în textul 
regulamentului și nu în cadrul unor norme de mai mică anvergură, precum actele de punere 
în aplicare.

Amendamentul 548
Holger Krahmer
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Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 10 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– frecvența minimă a inspecțiilor în 
fabrică neanunțate și a controalelor prin 
sondaj de efectuat de către organismele 
notificate în conformitate cu anexa VIII 
secțiunea 4.4, luând în considerare clasa 
de risc și tipul de dispozitiv;

eliminat

Or. de

Justificare

Numărul de inspecții neanunțate din secțiunea 4.4 din anexa VIII trebuie definit în mod clar, 
pentru a consolida necesitatea controalelor și a garanta inspecțiilor neanunțate același nivel 
și frecvență în toate statele membre. Prin urmare, eliminarea acestei liniuțe este în acord cu 
amendamentul propus în secțiunea 4.4 din anexa VIII, care clarifică toate dispozițiile.

Amendamentul 549
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 10 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– frecvența minimă a inspecțiilor în 
fabrică neanunțate și a controalelor prin 
sondaj de efectuat de către organismele 
notificate în conformitate cu anexa VIII 
secțiunea 4.4, luând în considerare clasa 
de risc și tipul de dispozitiv;

eliminat

Or. en

Amendamentul 550
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ținând cont de progresul tehnic și de 
orice informații care devin disponibile în 
cursul desemnării sau monitorizării 
organismelor notificate menționate la 
articolele 28 – 40 sau al activităților de 
vigilență și de supraveghere a pieței 
descrise la articolele 61 – 75, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 89 de modificare 
sau de completare a procedurilor de 
evaluare a conformității menționate în 
anexele VIII – XI.

eliminat

Or. cs

Amendamentul 551
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ținând cont de progresul tehnic și de 
orice informații care devin disponibile în 
cursul desemnării sau monitorizării 
organismelor notificate menționate la 
articolele 28 – 40 sau al activităților de 
vigilență și de supraveghere a pieței 
descrise la articolele 61 – 75, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 89 de modificare 
sau de completare a procedurilor de 
evaluare a conformității menționate în 
anexele VIII – XI.

eliminat

Or. de

Amendamentul 552
Philippe Juvin
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Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ținând cont de progresul tehnic și de 
orice informații care devin disponibile în 
cursul desemnării sau monitorizării 
organismelor notificate menționate la 
articolele 28 – 40 sau al activităților de 
vigilență și de supraveghere a pieței 
descrise la articolele 61 – 75, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 89 de modificare 
sau de completare a procedurilor de 
evaluare a conformității menționate în 
anexele VIII – XI.

(11) Ținând cont de progresul tehnic și de 
orice informații care devin disponibile în 
cursul desemnării sau monitorizării 
organismelor notificate menționate la 
articolele 28 – 40 sau al activităților de 
vigilență și de supraveghere a pieței 
descrise la articolele 61 – 75, Comisia este 
împuternicită să adopte acte de punere în 
aplicare în conformitate cu articolul 88 de 
modificare sau de completare a 
procedurilor de evaluare a conformității 
menționate în anexele VIII – XI.

Or. fr

Amendamentul 553
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Agenția, autoritatea națională 
competentă sau organismele notificate, 
după caz, păstrează un prototip al fiecărui 
dispozitiv pe care l-au primit de la 
producător și l-au evaluat, timp de cel 
puțin cinci ani de la finalizarea evaluării.

Or. en

Justificare

Pentru a descuraja orice fraudă de fabricație, precum scandalul implanturilor PIP, și pentru 
a facilita supravegherea pieței în general, este important să se poată compara dispozitivele 
de pe piață și prototipul utilizat pentru evaluare.
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Amendamentul 554
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În cazul în care procedura de evaluare a 
conformității necesită implicarea unui 
organism notificat, producătorul poate 
înainta o cerere unui organism notificat la 
alegerea sa, cu condiția ca organismul să 
fie notificat cu privire la activitățile de 
evaluare a conformității, procedurile de 
evaluare a conformității și dispozitivele în 
cauză. O cerere nu poate fi înaintată în 
paralel mai mult decât unui singur 
organism notificat pentru aceeași activitate 
de evaluare a conformității. Producătorul 
informează autoritatea națională 
competentă a statului membru în care își 
are sediul de numele organismului 
notificat pe care l-a ales.

Or. fr

Amendamentul 555
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul notificat în cauză 
informează celelalte organisme notificate 
cu privire la orice producător care își 
retrage cererea înaintea deciziei 
organismului notificat în ceea ce privește 
evaluarea conformității.

(2) Organismul notificat în cauză 
informează celelalte organisme notificate 
cu privire la orice producător care își 
retrage cererea înaintea deciziei 
organismului notificat în ceea ce privește 
evaluarea conformității. De asemenea, 
acesta informează imediat și toate 
autoritățile naționale competente cu 
privire la această chestiune.

Or. fr
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Amendamentul 556
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În toate etapele procedurii de 
evaluare a conformității, organismul 
notificat responsabil cu evaluarea trebuie 
să realizeze cel puțin o inspecție 
neanunțată la locul de fabricație al 
producătorului înainte de eliberarea unei 
decizii de conformitate. Această inspecție 
neanunțată presupune ca producătorul să 
nu fie deloc informat cu privire la data la 
care s-ar putea efectua sau cu privire la 
un posibil orar al inspecției. Acesta 
informează autoritatea competentă a
statului membru în cauză cu privire la 
rezultatele respectivei inspecții.

Or. fr

Amendamentul 557
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 558
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 44
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Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. cs

Amendamentul 559
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. de

Justificare

Procedura propusă întârzie accesul pe piață și generează insecuritate juridică pentru 
producătorul de dispozitive medicale, fără a spori siguranța pacienților.

Amendamentul 560
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de

Amendamentul 561
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 44
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Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de

Justificare

Pentru o mai mare siguranță a dispozitivelor medicale este necesară în special o consolidare 
a organismelor notificate. Procedura de examinare implică pericolul ca dispozitivele 
medicale noi, foarte inovatoare, să ajungă la pacient cu o întârziere considerabilă.

Amendamentul 562
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 44 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class III, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities. A pre-approval system for medical devices will 
also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, authorities and 
the Commission, without ensuring an actual increase in the safety of users.

Amendamentul 563
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 44
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Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Procesul propus de Comisie va duce la întârzieri, suprapuneri și costuri suplimentare fără 
nicio dovadă că va fi în măsură să ofere garanții suplimentare pentru pacienți. În schimb, 
accentul ar trebui pus pe îmbunătățirea calității organismelor notificate și evaluările 
efectuate de acestea.

Amendamentul 564
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Un astfel de mecanism de control ar conduce la prelungirea evaluării și la o creștere a 
costurilor fără a fi compensat de vreun beneficiu. Această procedură nu îmbunătățește nivelul 
siguranței pentru pacienți și este, de asemenea, în detrimentul IMM-urilor, care nu vor putea 
dezvolta noi produse inovative.

Amendamentul 565
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 44 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de supraveghere a anumitor 
evaluări ale conformității

Evaluarea științifică a MDCG
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Or. en

Justificare

A European assessment should be foreseen and made systematic for sensitive and innovating 
medical devices. The result of that assessment should be binding in order to guarantee that it 
does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would prevent devices 
from being certified and introduced on the market. Once gained experience, the Commission 
supported by expert panels should establish guidelines and common technical specifications 
addressed to manufacturers and notified bodies on clinical evaluation and post-market 
follow-up; this would progressively reduce this European assessment mechanism to first class 
and innovative devices.

Amendamentul 566
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 44 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de supraveghere a anumitor 
evaluări ale conformității

Informații transmise Comisiei Europene 
și MDCG cu privire la anumite evaluări 
ale conformității dispozitivelor medicale

Or. fr

Amendamentul 567
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele notificate notifică 
Comisiei cererile de evaluări ale 
conformității dispozitivelor clasificate în 
clasa III, cu excepția cererilor de 
completare sau reînnoire a certificatele 
existente. Notificarea este însoțită de 
proiectul de instrucțiuni de utilizare 
menționate în anexa I secțiunea 19.3 și de 
proiectul de rezumat al caracteristicilor în 
materie de siguranță și performanță clinică 

(1) Organismele notificate notifică 
Comisiei cererile de evaluări ale 
conformității dispozitivelor implantabile 
clasificate în clasa III, cu excepția cererilor 
de completare sau reînnoire a certificatele 
existente. Notificarea este însoțită de 
proiectul de instrucțiuni de utilizare 
menționate în anexa I secțiunea 19.3 și de 
proiectul de rezumat al caracteristicilor în 
materie de siguranță și performanță clinică 
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menționat la articolul 26. În notificarea sa, 
organismul notificat indică data estimată 
până la care evaluarea conformității trebuie 
să fie încheiată. Comisia transmite de 
îndată MDCG notificarea și documentele 
însoțitoare.

menționat la articolul 26. În notificarea sa, 
organismul notificat indică data estimată 
până la care evaluarea conformității trebuie 
să fie încheiată. Comisia transmite de 
îndată MDCG notificarea și documentele 
însoțitoare.

Or. fr

Amendamentul 568
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele notificate notifică 
Comisiei cererile de evaluări ale 
conformității dispozitivelor clasificate în 
clasa III, cu excepția cererilor de 
completare sau reînnoire a certificatele 
existente. Notificarea este însoțită de 
proiectul de instrucțiuni de utilizare 
menționate în anexa I secțiunea 19.3 și de 
proiectul de rezumat al caracteristicilor în 
materie de siguranță și performanță 
clinică menționat la articolul 26. În 
notificarea sa, organismul notificat indică 
data estimată până la care evaluarea 
conformității trebuie să fie încheiată. 
Comisia transmite de îndată MDCG 
notificarea și documentele însoțitoare.

(1) Pentru dispozitivele implantabile,
clasificate în clasa III, organismul 
notificat solicită, înaintea eliberării 
certificatului de conformitate, o evaluare 
științifică a MDCG cu privire la evaluarea 
clinică și monitorizarea clinică ulterioară 
introducerii pe piață.

Or. en

Amendamentul 569
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1



AM\936127RO.doc 69/94 PE510.766v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Un dispozitiv din clasa III este 
evaluat exclusiv de către un organism 
notificat care a fost notificat pentru acea 
categorie sau grup specific de dispozitive 
din clasa III.

(1) Organismele notificate notifică 
Comisiei cererile de evaluări ale 
conformității dispozitivelor clasificate în 
clasa III, cu excepția cererilor de 
completare sau reînnoire a certificatele 
existente. Notificarea este însoțită de 
proiectul de instrucțiuni de utilizare 
menționate în anexa I secțiunea 19.3 și de 
proiectul de rezumat al caracteristicilor în 
materie de siguranță și performanță clinică 
menționat la articolul 26. În notificarea sa, 
organismul notificat indică data estimată 
până la care evaluarea conformității trebuie 
să fie încheiată. Comisia transmite de 
îndată MDCG notificarea și documentele 
însoțitoare.

(1) Organismele notificate informează 
Comisia cu privire la toate cererile de 
evaluări ale conformității dispozitivelor 
clasificate în clasa III, inclusiv cererile 
care sunt retrase ulterior. 

Notificarea este însoțită de proiectul de 
instrucțiuni de utilizare menționate în 
anexa I secțiunea 19.3, de proiectul de 
rezumat al caracteristicilor în materie de 
siguranță și performanță clinică menționat 
la articolul 26 și de numele expertului 
clinic ales pentru evaluare din lista 
elaborată de MDCG în temeiul 
articolului 80 litera (g), pentru a analiza 
raportul de evaluare clinică a 
producătorului.
În notificarea sa, organismul notificat 
indică data estimată până la care evaluarea 
conformității trebuie să fie încheiată.
Comisia transmite de îndată MDCG 
notificarea cererii și documentele 
însoțitoare.

(1a) MDCG poate solicita organismului 
notificat să prezinte raportul complet 
privind evaluarea clinică a 
producătorului și planul de monitorizare 
clinică ulterioară introducerii pe piață, 
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precum și raportul expertului clinic. 
Atunci când se selectează un anumit 
dosar pentru prezentarea rezumatului 
respectiv, se ia în considerare în mod 
corespunzător principiul egalității de 
tratament.
(1b) MDCG poate prezenta observații cu 
privire la planul de monitorizare clinică 
ulterioară introducerii pe piață.
În cazul în care MDCG transmite 
observații precum cele de mai sus, 
producătorul răspunde la observația 
MDCG în termen de 30 de zile.
(1c) Comisia pune la dispoziția publicului 
un rezumat al observațiilor transmise în 
conformitate cu alineatul (3) și rezultatul 
procedurii de evaluare a conformității. 
Aceasta nu divulgă date cu caracter 
personal sau informații cu caracter de 
confidențialitate comercială.
(1d) Comisia instituie infrastructura 
tehnică pentru schimbul de date prin 
mijloace electronice între organismele 
notificate și MDCG în sensul prezentului 
articol.

Or. en

Amendamentul 570
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele notificate notifică 
Comisiei cererile de evaluări ale 
conformității dispozitivelor clasificate în 
clasa III, cu excepția cererilor de 
completare sau reînnoire a certificatele 
existente. Notificarea este însoțită de 
proiectul de instrucțiuni de utilizare 
menționate în anexa I secțiunea 19.3 și de 

(1) Evaluarea conformității dispozitivelor 
medicale clasificate în clasa III se 
realizează de către producător, sub 
autoritatea statelor membre. Producătorul 
trebuie să dovedească avantajele medicale 
și socioeconomice ale noului dispozitiv 
plasat pe piață. De asemenea, acesta 
trebuie să dovedească fiabilitatea și 
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proiectul de rezumat al caracteristicilor în 
materie de siguranță și performanță 
clinică menționat la articolul 26. În 
notificarea sa, organismul notificat indică 
data estimată până la care evaluarea 
conformității trebuie să fie încheiată. 
Comisia transmite de îndată MDCG 
notificarea și documentele însoțitoare.

siguranța dispozitivului. Producătorul 
trebuie să dovedească toate aceste aspecte 
în mod științific și independent.

Or. fr

Amendamentul 571
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 44 
alineatul (1) primul paragraf, această 
cerință nu se aplică dispozitivelor în cazul 
cărora specificațiile menționate la 
articolele 6 și 7 au fost publicate pentru 
evaluarea clinică și monitorizarea clinică 
ulterioară introducerii pe piață și 
dispozitivelor pentru care cererea de 
certificare nu urmărește decât 
completarea sau reînnoirea certificatelor 
existente.

Or. en

Amendamentul 572
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de 28 de zile de la primirea 
informațiilor menționate la alineatul (1), 
MDCG poate solicita organismului 

eliminat



PE510.766v01-00 72/94 AM\936127RO.doc

RO

notificat să prezinte un rezumat al 
evaluării preliminare a conformității 
înainte de eliberarea unui certificat. La 
sugestia oricăruia dintre membrii săi sau 
a Comisiei, MDCG decide cu privire la 
formularea unei astfel de cereri în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 78 alineatul (4). În cererea sa, 
MDCG indică motivul de sănătate valabil 
din punct de vedere științific pentru 
selectarea dosarului respectiv pentru 
prezentarea unui rezumat al evaluării 
preliminare a conformității. Atunci când 
se selectează un anumit dosar pentru 
prezentarea rezumatului respectiv, se ia în 
considerare în mod corespunzător 
principiul egalității de tratament.
În termen de cinci zile de la primirea 
cererii din partea MDCG, organismul 
notificat informează producătorul în acest 
sens.

Or. fr

Amendamentul 573
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de 28 de zile de la primirea 
informațiilor menționate la alineatul (1), 
MDCG poate solicita organismului 
notificat să prezinte un rezumat al 
evaluării preliminare a conformității 
înainte de eliberarea unui certificat. La 
sugestia oricăruia dintre membrii săi sau 
a Comisiei, MDCG decide cu privire la 
formularea unei astfel de cereri în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 78 alineatul (4). În cererea sa, 
MDCG indică motivul de sănătate valabil 
din punct de vedere științific pentru 

eliminat
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selectarea dosarului respectiv pentru 
prezentarea unui rezumat al evaluării 
preliminare a conformității. Atunci când 
se selectează un anumit dosar pentru 
prezentarea rezumatului respectiv, se ia în 
considerare în mod corespunzător 
principiul egalității de tratament.
În termen de cinci zile de la primirea 
cererii din partea MDCG, organismul 
notificat informează producătorul în acest 
sens.

Or. fr

Amendamentul 574
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de 28 de zile de la primirea 
informațiilor menționate la alineatul (1), 
MDCG poate solicita organismului 
notificat să prezinte un rezumat al evaluării 
preliminare a conformității înainte de 
eliberarea unui certificat. La sugestia 
oricăruia dintre membrii săi sau a 
Comisiei, MDCG decide cu privire la 
formularea unei astfel de cereri în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 78 alineatul (4). În cererea sa, 
MDCG indică motivul de sănătate valabil 
din punct de vedere științific pentru 
selectarea dosarului respectiv pentru 
prezentarea unui rezumat al evaluării 
preliminare a conformității. Atunci când se 
selectează un anumit dosar pentru 
prezentarea rezumatului respectiv, se ia în 
considerare în mod corespunzător 
principiul egalității de tratament.

În termen de 20 de zile de la primirea 
informațiilor menționate la alineatul (1),
MDCG poate solicita organismului 
notificat să prezinte un rezumat al evaluării 
preliminare a conformității înainte de 
eliberarea unui certificat. La sugestia 
oricăruia dintre membrii săi sau a 
Comisiei, MDCG decide cu privire la 
formularea unei astfel de cereri în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 78 alineatul (4). În cererea sa, 
MDCG indică motivul de sănătate valabil 
din punct de vedere științific pentru 
selectarea dosarului respectiv pentru 
prezentarea unui rezumat al evaluării 
preliminare a conformității. Atunci când se 
selectează un anumit dosar pentru 
prezentarea rezumatului respectiv, se ia în 
considerare în mod corespunzător 
principiul egalității de tratament.

Or. fr
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Amendamentul 575
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de 28 de zile de la primirea
informațiilor menționate la alineatul (1),
MDCG poate solicita organismului 
notificat să prezinte un rezumat al 
evaluării preliminare a conformității 
înainte de eliberarea unui certificat. La 
sugestia oricăruia dintre membrii săi sau 
a Comisiei, MDCG decide cu privire la 
formularea unei astfel de cereri în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 78 alineatul (4). În cererea sa, 
MDCG indică motivul de sănătate valabil 
din punct de vedere științific pentru 
selectarea dosarului respectiv pentru
prezentarea unui rezumat al evaluării 
preliminare a conformității. Atunci când 
se selectează un anumit dosar pentru 
prezentarea rezumatului respectiv, se ia în 
considerare în mod corespunzător 
principiul egalității de tratament.

MDCG comunică rezultatul evaluării 
științifice cel târziu în termen de 45 de zile 
de la transmiterea raportului de evaluare 
clinică, astfel cum se menționează în 
partea A a anexei XIII, inclusiv 
rezultatele investigațiilor clinice, astfel 
cum se menționează în anexa XIV; 
monitorizarea clinică ulterioară 
introducerii pe piață menționată la 
partea B a anexei XIII; proiectul de 
instrucțiuni de utilizare menționate în 
anexa I secțiunea 19.3 și proiectul de 
rezumat al caracteristicilor în materie de 
siguranță și performanță clinică 
menționat la articolul 26 și documentația 
tehnică legată de anexa XIII. În această 
perioadă și cel târziu în termen de 45 de 
zile de la transmiterea documentelor 
respective, MDCG poate solicita
prezentarea de informații suplimentare 
necesare pentru evaluarea științifică. 
Până la furnizarea informațiilor 
suplimentare, perioada respectivă de 45 
de zile se suspendă. Cererile ulterioare de 
informații suplimentare din partea 
MDCG nu suspendă perioada de evaluare 
științifică a MDCG.

Or. en

Amendamentul 576
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de 28 de zile de la primirea 
informațiilor menționate la alineatul (1), 
MDCG poate solicita organismului 
notificat să prezinte un rezumat al evaluării 
preliminare a conformității înainte de 
eliberarea unui certificat. La sugestia 
oricăruia dintre membrii săi sau a 
Comisiei, MDCG decide cu privire la 
formularea unei astfel de cereri în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 78 alineatul (4). În cererea sa, 
MDCG indică motivul de sănătate valabil 
din punct de vedere științific pentru 
selectarea dosarului respectiv pentru 
prezentarea unui rezumat al evaluării 
preliminare a conformității. Atunci când se 
selectează un anumit dosar pentru 
prezentarea rezumatului respectiv, se ia în 
considerare în mod corespunzător 
principiul egalității de tratament.

În termen de 28 de zile de la primirea 
informațiilor menționate la alineatul (1), 
MDCG poate solicita organismului 
notificat să prezinte un rezumat al evaluării 
preliminare a conformității înainte de 
eliberarea unui certificat. La sugestia 
oricăruia dintre membrii săi sau a 
Comisiei, MDCG decide cu privire la 
formularea unei astfel de cereri în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 78 alineatul (4). În cererea sa, 
MDCG indică motivul de sănătate valabil 
din punct de vedere științific pentru 
selectarea dosarului respectiv pentru 
prezentarea unui rezumat al evaluării 
conformității preliminare, din lista 
următoare:

(a) monitorizarea nivelului de beneficii 
pozitive pentru evidența riscurilor pentru 
categoria de produse în cauză;
(b) colectarea datelor pentru a permite 
dezvoltarea unei STC sau solicitarea unui 
mandat standard armonizat din partea 
Comisiei Europene pentru categoria de 
produse în cauză;
(c) evaluarea competențelor necesare sau 
a necesităților de formare ale 
organismului notificat și ale altor 
organisme notificate pentru categoria 
produselor în cauză;
(d) contribuția la activitățile de 
monitorizare planificate ale organismului 
de monitorizare;
(e) contribuția la activitățile planificate de 
supraveghere a pieței;
(f) verificarea continuă a listei experților 
clinici;
(g) campaniile de informare publică 
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planificate. 
Atunci când se selectează un anumit dosar 
pentru prezentarea rezumatului respectiv, 
se ia în considerare în mod corespunzător 
principiul egalității de tratament.

Or. en

Amendamentul 577
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de cinci zile de la primirea 
cererii din partea MDCG, organismul 
notificat informează producătorul în acest 
sens.

eliminat

Or. en

Amendamentul 578
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de cinci zile de la primirea 
cererii din partea MDCG, organismul 
notificat informează producătorul în acest 
sens.

Imediat după primirea cererii din partea 
MDCG, organismul notificat informează 
producătorul în acest sens.

Or. en

Amendamentul 579
Philippe Juvin
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Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) MDCG poate prezenta observații 
privind rezumatul evaluării preliminare a 
conformității cel târziu în termen de 60 de 
zile după prezentarea rezumatului 
respectiv. În această perioadă și cel târziu 
în termen de 30 de zile de la transmiterea 
rezumatului, MDCG poate solicita 
prezentarea de informații suplimentare 
care, din motive valabile din punct de 
vedere științific, sunt necesare pentru 
analiza evaluării preliminare a 
conformității organismului notificat. 
Aceasta poate include o cerere de 
eșantioane sau o vizită la fața locului la 
sediul producătorului. Până la furnizarea 
informațiilor suplimentare solicitate, 
perioada pentru prezentarea de observații 
menționată la prima teză a prezentului 
paragraf se suspendă. Cererile ulterioare 
de informații suplimentare din partea 
MDCG nu suspendă perioada de 
prezentare a observațiilor.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 580
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) MDCG poate prezenta observații 
privind rezumatul evaluării preliminare a 
conformității cel târziu în termen de 60 de 
zile după prezentarea rezumatului 
respectiv. În această perioadă și cel târziu 
în termen de 30 de zile de la transmiterea 
rezumatului, MDCG poate solicita 
prezentarea de informații suplimentare 

eliminat
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care, din motive valabile din punct de 
vedere științific, sunt necesare pentru 
analiza evaluării preliminare a 
conformității organismului notificat. 
Aceasta poate include o cerere de 
eșantioane sau o vizită la fața locului la 
sediul producătorului. Până la furnizarea 
informațiilor suplimentare solicitate, 
perioada pentru prezentarea de observații 
menționată la prima teză a prezentului 
paragraf se suspendă. Cererile ulterioare 
de informații suplimentare din partea 
MDCG nu suspendă perioada de 
prezentare a observațiilor.

Or. fr

Amendamentul 581
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) MDCG poate prezenta observații
privind rezumatul evaluării preliminare a 
conformității cel târziu în termen de 60 de 
zile după prezentarea rezumatului 
respectiv. În această perioadă și cel târziu 
în termen de 30 de zile de la transmiterea 
rezumatului, MDCG poate solicita 
prezentarea de informații suplimentare 
care, din motive valabile din punct de 
vedere științific, sunt necesare pentru 
analiza evaluării preliminare a 
conformității organismului notificat. 
Aceasta poate include o cerere de 
eșantioane sau o vizită la fața locului la 
sediul producătorului. Până la furnizarea 
informațiilor suplimentare solicitate, 
perioada pentru prezentarea de observații 
menționată la prima teză a prezentului 
paragraf se suspendă. Cererile ulterioare de 
informații suplimentare din partea MDCG 
nu suspendă perioada de prezentare a 

(3) MDCG poate prezenta un aviz pozitiv 
sau negativ privind rezumatul evaluării 
preliminare a conformității cel târziu în 
termen de 40 de zile după prezentarea 
rezumatului respectiv. În cazul în care în 
termenul menționat nu se emite niciun 
aviz, acesta este considerat pozitiv în mod 
tacit. În această perioadă și cel târziu în 
termen de 20 de zile de la transmiterea 
rezumatului, MDCG poate solicita 
prezentarea de informații suplimentare 
care, din motive valabile din punct de 
vedere științific, sunt necesare pentru 
analiza evaluării preliminare a 
conformității organismului notificat. 
Aceasta poate include o cerere de 
eșantioane sau o vizită la fața locului la 
sediul producătorului. Până la furnizarea 
informațiilor suplimentare solicitate, 
perioada pentru prezentarea de observații 
menționată la prima teză a prezentului 
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observațiilor. paragraf se suspendă. Cererile ulterioare de 
informații suplimentare din partea MDCG 
nu suspendă perioada de prezentare a 
observațiilor.

Or. fr

Amendamentul 582
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) MDCG poate prezenta observații 
privind rezumatul evaluării preliminare a 
conformității cel târziu în termen de 60 de 
zile după prezentarea rezumatului 
respectiv. În această perioadă și cel târziu 
în termen de 30 de zile de la transmiterea 
rezumatului, MDCG poate solicita 
prezentarea de informații suplimentare 
care, din motive valabile din punct de 
vedere științific, sunt necesare pentru 
analiza evaluării preliminare a 
conformității organismului notificat. 
Aceasta poate include o cerere de 
eșantioane sau o vizită la fața locului la 
sediul producătorului. Până la furnizarea 
informațiilor suplimentare solicitate, 
perioada pentru prezentarea de observații 
menționată la prima teză a prezentului 
paragraf se suspendă. Cererile ulterioare 
de informații suplimentare din partea 
MDCG nu suspendă perioada de 
prezentare a observațiilor.

(3) Evaluarea științifică a MDCG are la 
bază evaluarea dosarului de către 
Consiliul consultativ științific menționat 
la articolul 80a. Dacă pentru un anumit 
dispozitiv producătorul a solicitat 
consiliere științifică în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 82a, 
rezultatul procedurii respective este 
transmis împreună cu notificarea sau de 
îndată ce procedura este finalizată. 
Consilierea științifică este luată în 
considerare în mod corespunzător de 
către MDCG și Comisie pe durata 
implementării prezentului articol.

Or. en

Amendamentul 583
Philippe Juvin
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Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismul notificat ia în considerare 
în mod corespunzător orice observație 
primită în conformitate cu alineatul (3). 
El transmite Comisiei o explicație a 
modului în care aceste observații au fost 
luate în considerare, inclusiv orice 
justificare adecvată pentru a nu ține 
seama de observațiile primite, precum și 
decizia sa finală cu privire la evaluarea 
conformității în cauză. Comisia transmite 
imediat MDCG informațiile respective.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 584
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismul notificat ia în considerare 
în mod corespunzător orice observație 
primită în conformitate cu alineatul (3). El
transmite Comisiei o explicație a modului 
în care aceste observații au fost luate în 
considerare, inclusiv orice justificare 
adecvată pentru a nu ține seama de 
observațiile primite, precum și decizia sa 
finală cu privire la evaluarea 
conformității în cauză. Comisia transmite 
imediat MDCG informațiile respective.

(4) Decizia finală a organismului notificat 
privind evaluarea conformității se 
subordonează avizului exprimat în 
conformitate cu alineatul (3). Organismul 
notificat poate transmite observații cu 
privire la aviz Comisiei, care, la rândul ei, 
transmite imediat MDCG informațiile 
respective.

În cazul în care avizul exprimat în 
conformitate cu alineatul (3) este negativ 
și după informarea imediată a 
producătorului, organismul notificat 
dispune de un termen de 15 zile de la 
primirea avizului pentru solicitarea unei 
reexaminări.
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În termen de 30 de zile de la primirea 
solicitării de reexaminare, MDCG 
transmite un aviz definitiv organismului 
notificat. Avizul definitiv este însoțit de un 
raport care expune motivele care stau la 
baza concluziilor acestuia.
În cazul în care avizul emis în 
conformitate cu articolul (3) este pozitiv, 
organismul notificat poate solicita 
certificarea. Cu toate acestea, dacă avizul 
pozitiv depinde de aplicarea unor măsuri 
specifice (de exemplu, adaptarea planului 
de monitorizare clinică ulterioară 
introducerii pe piață sau o certificare cu 
termen), organismul notificat eliberează 
certificatul de conformitate doar cu 
condiția punerii în aplicare a acestor 
măsuri.

Or. fr

Amendamentul 585
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismul notificat ia în considerare 
în mod corespunzător orice observație 
primită în conformitate cu alineatul (3). 
El transmite Comisiei o explicație a 
modului în care aceste observații au fost 
luate în considerare, inclusiv orice 
justificare adecvată pentru a nu ține 
seama de observațiile primite, precum și 
decizia sa finală cu privire la evaluarea 
conformității în cauză. Comisia transmite 
imediat MDCG informațiile respective.

(4) În cazul unei evaluări științifice 
favorabile, organismul notificat poate 
continua certificarea. Cu toate acestea, 
dacă evaluarea științifică favorabilă 
depinde de aplicarea unor măsuri 
specifice (de exemplu, adaptarea planului 
de monitorizare clinică ulterioară 
introducerii pe piață, certificarea cu 
termen), organismul notificat eliberează 
certificatul de conformitate doar cu 
condiția implementării acestor măsuri.

Or. en
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Amendamentul 586
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care evaluarea științifică este 
nefavorabilă, organismul notificat nu 
eliberează certificatul de conformitate. Cu 
toate acestea, organismul notificat poate 
transmite informații noi ca răspuns la 
explicația inclusă în evaluarea științifică 
a MDCG.
La solicitarea producătorului, Comisia 
organizează o audiere care permite 
discutarea motivelor științifice care stau 
la baza evaluării științifice nefavorabile, 
precum și măsurile care pot fi luate de 
producător sau datele care pot fi 
transmise pentru a răspunde 
îngrijorărilor MDCG.

Or. en

Amendamentul 587
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se consideră necesar pentru 
protecția siguranței pacienților și a sănătății 
publice, Comisia poate stabili, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
anumite categorii sau grupuri de 
dispozitive, altele decât dispozitivele din 
clasa III, la care alineatele (1) - (4) se 
aplică în cursul unei perioade de timp 
prestabilite. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 

În cazul în care se consideră necesar pentru 
protecția siguranței pacienților și a sănătății 
publice, Comisia poate stabili, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
anumite dispozitive, categorii sau grupuri 
de dispozitive, altele decât dispozitivele 
menționate la alineatul (1), la care 
alineatele (1) - (4) se aplică în cursul unei 
perioade de timp prestabilite. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
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articolul 88 alineatul (3). menționată la articolul 88 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 588
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se consideră necesar pentru 
protecția siguranței pacienților și a sănătății 
publice, Comisia poate stabili, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
anumite categorii sau grupuri de 
dispozitive, altele decât dispozitivele din 
clasa III, la care alineatele (1) - (4) se 
aplică în cursul unei perioade de timp 
prestabilite. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 88 alineatul (3).

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 589
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se consideră necesar pentru 
protecția siguranței pacienților și a sănătății 
publice, Comisia poate stabili, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
anumite categorii sau grupuri de 
dispozitive, altele decât dispozitivele din 
clasa III, la care alineatele (1) - (4) se 
aplică în cursul unei perioade de timp 
prestabilite. Respectivele acte de punere în 

În cazul în care se consideră necesar pentru 
protecția siguranței pacienților și a sănătății 
publice, Comisia poate stabili, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
anumite categorii sau grupuri de 
dispozitive, altele decât dispozitivele din 
clasa III, la care alineatul (1) se aplică în 
cursul unei perioade de timp prestabilite.
Respectivele acte de punere în aplicare se 
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aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 88 alineatul (3).

adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 88 
alineatul (3).

Or. fr

Amendamentul 590
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) noutatea dispozitivului sau a 
tehnologiei pe care se bazează dispozitivul 
și impactul său semnificativ de ordin clinic 
sau referitor la sănătatea publică;

(a) noutăți tehnologice sau noi utilizări 
terapeutice, care pot avea un impact
semnificativ de ordin clinic sau referitor la 
sănătatea publică;

Or. en

Amendamentul 591
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia pune la dispoziția publicului 
un rezumat al observațiilor transmise în 
conformitate cu alineatul (3) și rezultatul 
procedurii de evaluare a conformității. Ea 
nu divulgă date cu caracter personal sau 
informații cu caracter de confidențialitate 
comercială.

(6) Comisia pune la dispoziția publicului 
avizele emise în conformitate cu alineatul 
(3) și rezultatul procedurii de evaluare a 
conformității. Ea nu divulgă date cu 
caracter personal sau informații cu caracter 
de confidențialitate comercială.

Or. fr

Amendamentul 592
Corinne Lepage
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Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia pune la dispoziția publicului 
un rezumat al observațiilor transmise în 
conformitate cu alineatul (3) și rezultatul 
procedurii de evaluare a conformității. Ea 
nu divulgă date cu caracter personal sau 
informații cu caracter de confidențialitate 
comercială.

(6) Comisia pune la dispoziția publicului 
un rezumat al observațiilor transmise în 
conformitate cu alineatul (3) și rezultatul 
procedurii de evaluare a conformității. Ea 
nu divulgă date cu caracter personal sau 
informații cu caracter de confidențialitate 
industrială.

Or. fr

Amendamentul 593
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia instituie infrastructura tehnică 
pentru schimbul de date prin mijloace 
electronice între organismele notificate și 
MDCG în sensul prezentului articol.

(7) Comisia instituie infrastructura tehnică 
pentru schimbul de date prin mijloace 
electronice între ea, organismele notificate 
și MDCG în sensul prezentului articol.

Or. fr

Amendamentul 594
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, poate adopta 
modalitățile și aspectele procedurale 
privind transmiterea și rezumatul 
evaluării preliminare a conformității în 
conformitate cu alineatele (2) și (3). 

eliminat
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Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 88 
alineatul (3).

Or. fr

Amendamentul 595
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, poate adopta 
modalitățile și aspectele procedurale 
privind transmiterea și rezumatul 
evaluării preliminare a conformității în 
conformitate cu alineatele (2) și (3). 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 88 
alineatul (3).

(8) Comisia, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, poate adopta 
modalitățile și aspectele procedurale 
privind aplicarea prezentului articol. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 88 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 596
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44a
Monitorizarea organismelor notificate și a 

evaluării inter pares a autorităților 
naționale competente responsabile de 

organismele notificate
(1) MDCG asigură:
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(a) alinierea evaluării, calificării, 
notificării și supravegherii inițiale a 
organismelor notificate;
(b) monitorizarea calității în curs și a 
competenței organismelor notificate din 
clasa III și a evaluărilor acestora și
(c) activitățile de notificare și de 
supraveghere a autorităților naționale 
competente responsabile de organismele 
notificate, prin intermediul evaluărilor 
inter pares menționate la articolul 28 
alineatul (8).
(2) Pentru atingerea obiectivului 
menționat la alineatul (1) litera (a), 
MDCG:
(a) dispune de un număr suficient de 
personal competent, calificat în evaluarea 
organismelor de evaluare a conformității 
și a organismelor notificate. Cel puțin doi 
astfel de experți și un reprezentant al 
Comisiei participă la echipele de evaluare 
în comun pentru evaluarea organismelor 
de evaluare a conformității în temeiul 
articolului 32 alineatul (3) și a 
organismelor notificate, în temeiul 
articolului 35 alineatul (4);
(b) analizează avizul oferit de echipa de 
evaluare în comun cu privire la raportul 
privind evaluarea și proiectul de 
notificare în temeiul articolului 32 
alineatul (6), și decide asupra unei 
recomandări pozitive sau negative. 
Recomandarea este prezentată Comisiei și 
autorității naționale responsabile de 
organismele notificate;
(c) stabilește cerințe detaliate cu privire la 
calificarea experților săi pentru evaluarea 
organismelor de evaluare a conformității 
și a organismelor notificate;
(d) stabilește norme armonizate detaliate 
pentru organismele notificate și evaluările 
și sarcinile efectuate de organismele 
notificate, care sunt aplicate și 
monitorizate în mod obligatoriu, ca parte 
a evaluării inițiale a organismelor de 
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evaluare a conformității și a monitorizării 
notificărilor acestora ca organisme de 
notificare. Aceste norme includ:
(i) cerințe prealabile de evaluare și 
notificare ca organism notificat, inclusiv 
cerințe privind organizarea acestuia, 
sistemul de gestionare a calității și 
procesele;
(ii) cerințe cu privire la resursele 
necesare, inclusiv calificarea și formarea;
(iii) cerințe specifice cu privire la auditorii 
și evaluatorii tehnici ai organismelor 
notificate pentru clasa III;
(iv) cerințe specifice privind laboratoarele 
de testare, inclusiv subcontractanții;
(v) cerințe specifice în materie de 
competențe în domeniul proceselor de 
sterilizare, al biocompatibilității, al 
dispozitivelor care conțin substanțe 
medicinale, al țesuturilor și celulelor de 
origine umană și animală și al evaluării 
clinice;
(vi) cerințe privind independența, 
imparțialitatea și confidențialitatea;
(vii) norme detaliate privind evaluările 
inițiale și evaluările de supraveghere a 
producătorilor și a altor operatori 
economici de către organismele notificate, 
cu dispoziții specifice și adecvate pentru 
evaluarea dispozitivelor din clasa III și a 
dispozitivelor noi;
(viii) frecvența evaluărilor de 
supraveghere ale organismelor notificate 
cu privire la producători, care se 
efectuează periodic, și cel puțin anual în 
cazul producătorilor de dispozitive 
medicale din clasa III;
(ix) domeniul de aplicare a evaluărilor de 
supraveghere, inclusiv cerința de a 
efectua evaluări la fața locului care 
cuprind evaluarea sistemului de 
gestionare a calității, inclusiv vigilența, 
verificarea validității tipului de examinare 
și certificatele de examinare a dosarului 
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proiectului, evaluările clinice și planurile 
de monitorizare ulterioare introducerii pe 
piață;
(x) norme și criterii pentru evaluările de 
supraveghere; din cauza unei suspiciuni 
rezonabile, aceste evaluări sunt efectuate 
îndeosebi în mod neanunțat;
(xi) norme pentru restricționarea sau 
retragerea notificărilor;
(xii) norme pentru o procedură de arbitraj 
în caz de dezacord cu privire la o 
recomandare negativă a unei evaluări 
inițiale sau restricționarea sau retragerea 
unei notificări.
(3) Pentru a realiza obiectivul menționat 
la alineatul (1) litera (b), la trei ani de la 
notificarea unui organism notificat și, 
ulterior, o dată la trei ani, evaluarea 
menită să determine dacă organismul 
notificat continuă să îndeplinească 
cerințele din anexa VI este efectuată de 
MDCG și de o echipă de evaluare în 
comun desemnată în conformitate cu 
procedura descrisă la articolul 32 
alineatele (3) și (4). La cererea Comisiei 
sau a unui stat membru, MDCG poate 
iniția procesul de evaluare descris în 
prezentul alineat în orice moment în cazul 
în care există motive rezonabile de 
îngrijorare cu privire la continuitatea 
respectării de către un organism notificat 
a cerințelor din anexa VI. În cazul 
organismelor notificate pentru dispozitive 
din clasa III, această evaluare este 
efectuată anual și include, inter alia, o 
revizuire prin sondaj a examinărilor 
dosarului proiectului realizate de 
organismul de notificare, pentru a 
verifica calitatea și competența continuă 
în evaluarea dispozitivelor medicale din 
clasa III.
(4) Pentru realizarea obiectivului 
menționat la alineatul 1 litera (c), MDCG 
stabilește norme amănunțite pentru 
evaluările inter pares ale autorităților 
naționale responsabile de organismele 
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notificate, astfel cum se prevede la 
articolul 28 alineatul (8). Aceste norme se 
aplică obligatoriu tuturor evaluărilor 
inter pares care se efectuează o dată la doi 
ani cu autoritățile naționale competente 
responsabile de organismele notificate, în 
conformitate cu planul anual pentru 
evaluările inter pares, astfel cum se 
prevede la articolul 28 alineatul (8).
(5) Membri ai MDCG, printre care cel 
puțin un reprezentant al Comisiei, 
participă la evaluările inter pares ale 
autorităților naționale competente 
responsabile de organismele notificate, 
astfel cum se prevede la articolul 28 
alineatul (8).
(6) MDCG stabilește cerințe detaliate 
privind calificarea experților săi de audit 
pentru participarea la evaluările inter 
pares, astfel cum se prevede la 
articolul 28 alineatul (8).

Or. en

Amendamentul 597
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 a
Notificarea prealabilă introducerii pe 

piață
(1) Organismele notificate notifică 
Comisiei cererile de evaluări ale 
conformității dispozitivelor clasificate în 
clasa III, cu excepția cererilor de 
completare sau reînnoire a certificatelor 
existente. Notificarea este însoțită de 
proiectul de instrucțiuni de utilizare 
menționate în anexa I secțiunea 19.3 și de 
proiectul de rezumat al caracteristicilor în 
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materie de siguranță și performanță 
clinică menționat la articolul 26. În 
notificarea sa, organismul notificat indică 
data estimată până la care evaluarea 
conformității trebuie să fie încheiată. 
Comisia transmite de îndată MDCG 
notificarea și documentele însoțitoare.
(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 89 pentru a extinde domeniul de 
aplicare al dispozitivelor care trebuie 
notificate înaintea introducerii pe piață, 
așa cum este menționat la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Notificarea prealabilă introducerii pe piață, așa cum este prevăzută la articolul 44 
alineatele (1) și (5) primul paragraf din propunerea Comisiei, ar trebui menținută într-un nou 
articol, pentru a permite Comisiei să cunoască și să supravegheze piața.

Amendamentul 598
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44a
Procedura de control pentru organismele 

notificate și autoritățile naționale 
responsabile

(1) Grupul de coordonare privind 
dispozitivele medicale trebuie să asigure 
standardizarea primei evaluări a 
calificărilor, a notificării și supravegherii 
organismelor notificate și a armonizării 
notificării și activităților de supraveghere 
ale autoritățile naționale responsabile.
(2) Pentru a atinge obiectivele menționate 
la alineatul (1), de standardizare a 
autorităților naționale responsabile, 
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grupul de coordonare privind dispozitivele 
medicale trebuie să introducă reguli clare 
de revizuire inter pares a autorităților 
naționale responsabile în conformitate cu 
articolul 28 alineatul (8). Aceste reguli 
trebuie să fie obligatorii pentru toate 
revizuirile inter pares, care trebuie 
efectuate o dată la doi ani de către 
autoritățile naționale responsabile în 
conformitate cu planul anual stabilit în 
articolul 28 alineatul (8).
(3) Membrii grupului de coordonare 
privind dispozitivele medicale trebuie să 
participe la această revizuire inter pares a 
autorităților naționale responsabile în 
conformitate cu articolul 28 alineatul (8).
(4) Grupul de coordonare privind 
dispozitivele medicale trebuie să 
stabilească cerințe clare experților 
auditori care participă la revizuirea inter 
pares în conformitate cu articolul 28 
alineatul (8).
(5) Pentru a îndeplini obiectivele 
menționate la alineatul (1), din grupul de 
coordonare privind dispozitivele medicale 
ar trebui să facă parte experți ai 
organismelor de evaluare a conformității 
și ai organismelor notificate. Cel puțin doi 
astfel de experți trebuie să facă parte din 
echipa de evaluare în comun, în 
conformitate cu articolul 32 alineatul (3), 
și din organismele notificate, în 
conformitate cu articolul 35 alineatul (4).
(6) Pentru a îndeplini obiectivele 
menționate la alineatul (1), de 
standardizare a organismelor notificate, 
grupul de coordonare privind dispozitivele 
medicale trebuie să stabilească cerințe 
detaliate privind calificările experților 
organismelor de evaluare a conformității 
și ai organismelor notificate.
(7) Grupul de coordonare privind 
dispozitivele medicale trebuie să 
examineze expertiza echipei de evaluare 
în comun privind raportul de evaluare și 
proiectul de notificare în conformitate cu 
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articolul 32 alineatul (6) și să facă o 
recomandare pozitivă sau negativă. 
Această recomandare trebuie transmisă 
Comisiei și autorităților naționale 
responsabile.
(8) Ca măsură suplimentară pentru 
îndeplinirea obiectivului menționat la 
alineatul (1), grupul de coordonare 
privind dispozitivele medicale trebuie să 
elaboreze norme detaliate obligatorii 
pentru care trebuie să se aplice evaluarea 
organismelor de evaluare a conformității 
și a organismelor notificate.
Aceste norme trebuie să includă:
(a) Condițiile de evaluare și notificare a 
organismelor notificate includ:
- Cerințe privind organizarea, calitatea și 
sistemul de gestionare a acestora și 
procesele
- Cerințe privind resursele necesare, 
inclusiv calificările și pregătirea de 
specialitate
- cerințe speciale pentru auditorii și 
experții tehnici ai organismelor notificate
- cerințe speciale privind laboratoarele și 
subcontractanții
- cerințe privind independența, 
imparțialitatea și discreția
(b) Norme detaliate privind primele 
evaluări și evaluări ale supravegherii: 
- Evaluările supravegherii trebuie 
efectuate în mod regulat, însă cel puțin o 
dată pe an.
- Evaluările supravegherii trebuie 
efectuate la fața locului și trebuie să 
includă evaluarea certificatelor de 
management al calității, a supravegherii 
de tip și a dosarului proiectului, a 
investigațiilor clinice și a monitorizării 
pieței după introducere, acordându-se o 
atenție deosebită dispozitivelor din 
clasa III și dispozitivelor noi.
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(c) normele și criteriile pentru evaluările 
supravegherii pe bază de dubii întemeiate; 
aceste evaluări ar trebui efectuate în 
primul rând în mod inopinat;
(d) norme privind limitarea și retragerea 
deciziilor;
(e) norme privind procedura de arbitraj în 
cazul divergenței privind o recomandare 
negativă a unei evaluări inițiale sau 
limitarea sau retragerea unei decizii. 

Or. de


