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Amendamentul 599
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. cs

Amendamentul 600
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Înainte de eliberarea unui certificat, 
organismul notificat responsabil de 
evaluare trebuie să ia în considerare, 
după caz, rezultatele din raportul de 
investigație clinică menționat la 
articolul 59 alineatul (4) din prezentul 
regulament. Certificatele eliberate de 
organismele notificate în conformitate cu 
anexele VIII, IX și X sunt redactate într-o 
limbă oficială a Uniunii stabilită de statul 
membru în care este stabilit organismul 
notificat sau într-o limbă oficială a Uniunii 
acceptată de organismul notificat.
Conținutul minim al certificatelor este 
prezentat în anexa XII.

Or. fr



PE510.767v01-00 4/181 AM\936128RO.doc

RO

Amendamentul 601
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe durata perioadei de validitate a 
certificatelor de conformitate, organismul 
notificat în cauză trebuie să efectueze cel 
puțin o dată pe an o inspecție neașteptată 
la locul de producție a dispozitivului 
medical pe care îl evaluează.
Producătorul nu trebuie în niciun caz să 
fie informat în legătură cu data și 
programul eventuale ale inspecției 
neașteptate.

Or. fr

Amendamentul 602
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un organism notificat 
constată că cerințele din prezentul 
regulament nu mai sunt îndeplinite de către 
producător, acesta, luând în considerare 
principiul proporționalității, suspendă sau 
retrage certificatul emis sau impune 
restricții cu privire la acesta, cu excepția 
cazului în care conformitatea cu aceste 
cerințe este asigurată prin acțiuni corective 
corespunzătoare adoptate de către 
producător într-un termen adecvat stabilit 
de organismul notificat. Organismul 
notificat comunică motivele deciziei sale.

(3) În cazul în care un organism notificat 
constată că cerințele din prezentul 
regulament nu mai sunt îndeplinite de către 
producător, acesta, luând în considerare 
principiul proporționalității, suspendă sau 
retrage certificatul emis sau impune 
restricții cu privire la acesta, cu excepția 
cazului în care conformitatea cu aceste 
cerințe este asigurată prin acțiuni corective 
corespunzătoare adoptate de către 
producător într-un termen adecvat stabilit 
de organismul notificat. Organismul 
notificat comunică motivele deciziei sale și 
informează în această privință autoritățile 
competente ale statelor membre pe 
teritoriul cărora este produs și 
comercializat dispozitivul medical, 
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precum și Comisia Europeană și MDCG.

Or. fr

Amendamentul 603
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ținând seama de progresele tehnice, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 89 de 
modificare sau de completare a 
conținutului minim al certificatelor 
prevăzute în anexa XII.

(5) Ținând seama de progresele tehnice, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
de punere în aplicare în conformitate cu 
articolul 88 de modificare sau de 
completare a conținutului minim al 
certificatelor prevăzute în anexa XII.

Or. fr

Amendamentul 604
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Organismul notificat informează 
autoritățile competente din statele 
membre în care este produs și 
comercializat dispozitivul medical în 
cauză, precum și Comisia și MDCG.

Or. fr

Amendamentul 605
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 42, orice 
autoritate competentă poate autoriza, pe 
baza unei cereri justificate în mod 
corespunzător, introducerea pe piață sau 
punerea în funcțiune, pe teritoriul statului 
membru în cauză, a unui anumit dispozitiv 
pentru care procedurile menționate la 
articolul 42 nu au fost efectuate și a cărui 
utilizare este în interesul sănătății publice 
sau al siguranței pacienților.

(1) Prin derogare de la articolul 42, orice 
autoritate competentă poate autoriza, pe 
baza unei cereri justificate în mod 
corespunzător, introducerea pe piață sau 
punerea în funcțiune – cu condiția ca acest 
lucru să fi fost autorizat de grupul de 
coordonare privind dispozitivele 
medicale –, pe teritoriul statului membru în 
cauză, a unui anumit dispozitiv pentru care 
procedurile menționate la articolul 42 nu 
au fost efectuate și a cărui utilizare este în 
interesul sănătății publice sau al siguranței 
pacienților. Această excepție este posibilă 
numai dacă producătorul prezintă 
autorității responsabile datele clinice 
necesare în termenul prevăzut.

Or. de

Amendamentul 606
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru informează Comisia și 
celelalte state membre cu privire la orice 
decizie de a autoriza introducerea pe piață 
sau punerea în funcțiune a unui dispozitiv, 
în conformitate cu alineatul (1), în cazul în 
care o astfel de autorizație este acordată 
pentru alte utilizări decât pentru un singur 
pacient.

(2) Statul membru informează Comisia, 
organismul notificat responsabil de 
evaluarea dispozitivului medical respectiv, 
MDCG și celelalte state membre cu privire 
la orice decizie de a autoriza introducerea 
pe piață sau punerea în funcțiune a unui 
dispozitiv, în conformitate cu alineatul (1), 
în cazul în care o astfel de autorizație este 
acordată pentru alte utilizări decât pentru 
un singur pacient.

Or. fr
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Amendamentul 607
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La cererea unui stat membru și în 
cazul în care acest lucru este în interesul 
sănătății publice sau al siguranței 
pacienților în mai mult de un stat 
membru, Comisia poate, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, să 
extindă la teritoriul Uniunii pentru o 
perioadă determinată valabilitatea unei 
autorizații acordate de un stat membru în 
conformitate cu alineatul (1) și să 
stabilească condițiile în care dispozitivul 
poate fi introdus pe piață sau pus în 
funcțiune. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 88 alineatul (3).

eliminat

Din motive imperioase de urgență 
justificate în mod corespunzător 
referitoare la sănătatea și siguranța 
umană, Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare imediat aplicabile, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 88 alineatul (4).

Or. pl

Justificare

Art. 47 ust. 3 wskazuje, że Komisja może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium wyrobu nie 
spełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność. Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
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członkowskich.

Amendamentul 608
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru a verifica că, în condiții normale 
de utilizare, dispozitivele sunt proiectate, 
fabricate și ambalate astfel încât să fie 
adecvate pentru unul sau mai multe dintre 
scopurile specifice ale unui dispozitiv 
medical menționat(e) la punctul (1) din 
articolul 2 alineatul (1) și realizează 
performanța preconizată, astfel cum 
specifică producătorul;

(a) pentru a verifica că, în condiții normale 
de utilizare, dispozitivele sunt proiectate, 
fabricate și ambalate astfel încât să fie 
adecvate pentru unul sau mai multe dintre 
scopurile specifice ale unui dispozitiv 
medical menționat(e) la punctul (1) din 
articolul 2 alineatul (1) și realizează 
funcționarea preconizată, astfel cum 
specifică producătorul sau sponsorul;

Or. de

Amendamentul 609
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 610
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

(3) Investigațiile clinice sunt concepute și 
realizate astfel încât drepturile, siguranța și 
bunăstarea subiecților care participă la 
acestea sunt protejate și datele clinice 
generate în urma investigațiilor clinice 
respective vor fi fiabile și solide.

(3) Investigațiile clinice sunt concepute și 
realizate astfel încât drepturile, siguranța și 
bunăstarea subiecților care participă la 
acestea sunt protejate și datele clinice 
generate în urma investigațiilor clinice 
respective vor fi fiabile și solide.
Investigațiile clinice nu trebuie efectuate 
dacă riscurile aferente depășesc eventuala 
utilitate a dispozitivului medical.
Statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a interzice investigațiile 
clinice pentru anumite grupe de 
dispozitive sau domenii de testare sau de a 
solicita anumite condiții.

Or. de

Amendamentul 611
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sponsorul unei investigații clinice 
înaintează o cerere către statul (statele) 
membru (membre) în care urmează să fie 
efectuată investigația, însoțită de 
documentația menționată în anexa XIV 
capitolul II. În termen de șase zile de la 
primirea cererii, statul membru în cauză 
comunică sponsorului dacă investigația 
clinică se încadrează în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament și dacă 
cererea este completă.

Sponsorul unei investigații clinice 
înaintează o cerere către statul (statele) 
membru (membre) în care urmează să fie 
efectuată investigația, însoțită de 
documentația menționată în anexa XIV 
capitolul II. În termen de paisprezece zile
de la primirea cererii, statul membru în 
cauză comunică sponsorului dacă 
investigația clinică se încadrează în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament și dacă cererea este completă.

Or. de

Amendamentul 612
Peter Liese
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Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care în cel puțin un stat 
membru implicat există un dezacord cu 
privire la necesitatea aprobării 
investigației clinice, statele membre 
implicate încearcă să convină asupra unei 
concluzii. Dacă nu se ajunge la nicio 
concluzie, Comisia Europeană ia o decizie 
după audierea statelor membre implicate.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 613
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statul membru nu a 
transmis sponsorului notificarea în 
conformitate cu alineatul (2) în termen de 
trei zile de la primirea observațiilor sau a 
cererii completate, investigația clinică este 
considerată ca intrând în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament și 
cererea este considerată completă.

În cazul în care statul membru nu a 
transmis sponsorului notificarea în 
conformitate cu alineatul (2) în termen de 
șase zile de la primirea observațiilor sau a 
cererii completate, investigația clinică este 
considerată ca intrând în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament și 
cererea este considerată completă.

Or. de
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Amendamentul 614
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre trebuie să se asigure 
că întrerup, anulează sau suspendă 
temporar o investigație clinică atunci 
când există noi cunoștințe științifice și, 
din acest motiv, autoritatea responsabilă 
nu ar mai autoriza investigația clinică, 
sau în cazul în care comisia de etică nu și-
ar mai da acordul.

Or. de

Justificare

Noile cunoștințe și realizări științifice ar putea face ca o investigație clinică să nu mai fie 
necesară. În acest caz, autoritățile competente ar trebui să aibă posibilitatea de a suspenda 
investigațiile clinice.

Amendamentul 615
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul dispozitivelor supuse 
investigației clasificate în clasa III și care 
sunt implantabile sau al dispozitivelor 
invazive pe termen lung clasificate în 
clasa IIa sau IIb, de îndată ce statul 
membru în cauză a transmis sponsorului 
notificarea cu privire la autorizare;

(a) de îndată ce statul membru în cauză a 
transmis sponsorului notificarea cu privire 
la autorizare;

Or. de
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Amendamentul 616
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru alte hotărâri decât cele 
menționate la litera (a): în cazul 
dispozitivelor supuse investigației altele 
decât dispozitivele menționate la litera (a), 
imediat după data de transmitere a cererii, 
cu condiția ca statul membru în cauză să 
fi decis acest lucru și să se furnizeze 
dovezi că drepturile, siguranța și 
bunăstarea subiecților investigației clinice 
sunt protejate;

eliminat

Or. de

Amendamentul 617
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 618
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Propunere de regulament
Articolul 51a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia de etică
Acordul pentru o investigație clinică poate 
fi dat numai dacă o comisie de etică 
independentă a evaluat investigația 
clinică ca fiind pozitivă. Declarația 
comisiei de etică trebuie să țină seama de 
fezabilitatea din punct de vedere medical, 
de acordul subiecților – după ce li s-au 
comunicat toate informațiile privind 
eventualele riscuri și pericole legate de 
investigația clinică –, precum și de 
caracterul adecvat al instituțiilor și 
persoanelor care efectuează studiul.
Comisia de etică servește la protejarea 
drepturilor, a bunăstării și siguranței 
subiecților, utilizatorilor și a altor 
persoane. Acest comitet trebuie să fie 
independent de entitatea de cercetare, de 
sponsor și de orice altă influență. Trebuie 
respectate atât standardele naționale, cât 
și cele internaționale.
Comisia de etică se compune dintr-un 
număr adecvat de membri care dispun de 
calificările corespunzătoare. Dintr-o 
comisie de etică trebuie însă să facă parte 
și reprezentanți ai societății civile.

Or. de

Justificare

Pentru investigațiile clinice trebuie să existe și în domeniul dispozitivelor medicale norme 
clare privind comisiile de etică. Ar fi util dacă standardele pentru o comisie de etică în 
domeniul dispozitivelor medicale ar fi adaptate la versiunea finală a Directivei Parlamentului 
European și a Consiliului privind investigațiile clinice cu medicamente de uz uman și de 
abrogare a Directivei 2001/20/CE.

Amendamentul 619
Philippe Juvin
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Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că persoanele 
care evaluează cererea nu fac obiectul 
unor conflicte de interese, sunt 
independente de sponsor, de instituția 
locului (locurilor) de desfășurare a 
investigației și de investigatorii implicați și 
sunt libere de orice altă influență 
nejustificată.

Statele membre se asigură că persoanele 
care evaluează cererea sunt independente 
de sponsor și de investigatorii implicați și 
sunt libere de orice altă influență 
nejustificată.

Or. fr

Amendamentul 620
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că evaluarea 
este efectuată în comun de un număr 
rezonabil de persoane care, în mod 
colectiv, dispun de calificarea și experiența 
necesare. În evaluare se va ține cont de 
opinia exprimată de cel puțin o persoană al 
cărei domeniu de interes principal este 
non-științific. Opinia exprimată de cel 
puțin un pacient trebuie să fie luată în 
considerare.

Statele membre se asigură că evaluarea 
este efectuată în comun de un număr 
rezonabil de persoane care, în mod 
colectiv, dispun de calificarea și experiența 
necesare. În evaluare se ține cont de opinia 
exprimată de cel puțin o persoană al cărei 
domeniu de interes principal este non-
științific. Opinia exprimată de pacienți este 
luată în considerare.

Lista evaluatorilor ar trebui să fie pusă la
dispoziția sponsorului.

Or. en

Amendamentul 621
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 6 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că evaluarea 
este efectuată în comun de un număr 
rezonabil de persoane care, în mod 
colectiv, dispun de calificarea și experiența 
necesare. În evaluare se va ține cont de 
opinia exprimată de cel puțin o persoană al 
cărei domeniu de interes principal este 
non-științific. Opinia exprimată de cel 
puțin un pacient trebuie să fie luată în 
considerare.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

Structura „cel puțin un pacient” nu este suficientă. Opinia exprimată de un pacient nu este 
suficientă deoarece este dificil ca un pacient să reprezinte opiniile tuturor pacienților într-o 
investigație.

Amendamentul 622
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
89 de modificare sau de completare, ținând 
seama de progresul tehnic și de evoluția în 
materie de reglementare la nivel mondial, 
cerințele privind documentația care trebuie 
depusă împreună cu cererea de efectuare a 
investigației clinice, prevăzută în 
anexa XIV capitolul II.

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în conformitate 
cu articolul 88 de modificare sau de 
completare, ținând seama de progresul 
tehnic și de evoluția în materie de 
reglementare la nivel mondial, cerințele 
privind documentația care trebuie depusă 
împreună cu cererea de efectuare a 
investigației clinice, prevăzută în 
anexa XIV capitolul II.

Or. fr
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Amendamentul 623
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) schimbul de informații între statele 
membre, precum și între acestea și Comisie 
în conformitate cu articolul 56;

(b) schimbul de informații între statele 
membre, precum și între acestea și Comisie 
în conformitate cu articolul 56; în baza de 
date ar trebui să se introducă toate 
actualizările relevante ale informațiilor 
referitoare la o investigație, cum ar fi 
măsurile luate de statele membre pentru a 
încheia, suspenda sau modifica o 
investigație, precum și informații 
actualizate privind raportul beneficii-
riscuri sau luarea oricărei măsuri urgente 
din motive de siguranță;

Or. en

Amendamentul 624
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) rapoartele de investigație clinică 
prezentate de sponsori menționate la 
articolul 58 alineatul (5);

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că rapoartele de investigație clinică reprezintă o parte a 
informațiilor aflate la dispoziția publicului și a cadrelor medicale. Aceste amendamente se 
asigură că va exista un anumit grad de coerență cu rezultatul probabil al negocierilor privind 
trialurile clinice.
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Amendamentul 625
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când înființează sistemul 
electronic menționat la alineatul (1), 
Comisia se asigură că acesta este 
interoperabil cu baza de date a UE pentru 
trialuri clinice cu medicamente de uz uman 
instituită în conformitate cu articolul […] 
din Regulamentul (UE) nr. […/…]. Cu 
excepția informațiilor menționate la 
articolul 52, informațiile colectate și 
prelucrate în sistemul electronic sunt 
accesibile numai pentru statele membre și 
pentru Comisie.

(2) Atunci când înființează sistemul 
electronic menționat la alineatul (1), 
Comisia se asigură că acesta este 
interoperabil cu baza de date a UE pentru 
trialuri clinice cu medicamente de uz uman 
instituită în conformitate cu articolul […] 
din Regulamentul (UE) nr. […/…] și cu 
Banca europeană de date referitoare la 
dispozitivele medicale (Eudamed), 
înființată prin Decizia 2010/227/UE a 
Comisiei. Cu excepția informațiilor 
menționate la articolul 52, informațiile 
colectate și prelucrate în sistemul 
electronic sunt accesibile numai pentru 
statele membre și pentru Comisie.

Or. fr

Justificare

Interoperabilitatea sistemului electronic cu Banca europeană de date referitoare la 
dispozitivele medicale (Eudamed) trebuie, de asemenea, menționată.

Amendamentul 626
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Atunci când înființează sistemul 
electronic menționat la alineatul (1), 
Comisia se asigură că acesta este 
interoperabil cu baza de date a UE pentru 
trialuri clinice cu medicamente de uz uman 
instituită în conformitate cu articolul […] 
din Regulamentul (UE) nr. […/…]. Cu 
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excepția informațiilor menționate la 
articolul 52, informațiile colectate și 
prelucrate în sistemul electronic sunt 
accesibile numai pentru statele membre și 
pentru Comisie.

excepția informațiilor menționate la 
articolul 52, informațiile colectate și 
prelucrate în sistemul electronic sunt 
accesibile pentru statele membre și pentru 
Comisie. Comisia se asigură, de 
asemenea, că personalul medical și 
pacienții au acces la sistemul electronic.
În conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1049/2001, publicul ar trebui să aibă 
acces la datele existente în baza de date.

Or. en

Amendamentul 627
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 89, pentru a stabili ce alte 
informații privind investigațiile clinice 
colectate și prelucrate în sistemul 
electronic sunt accesibile publicului pentru 
a permite interoperabilitatea cu baza de 
date a UE pentru trialuri clinice cu 
medicamente de uz uman instituită prin 
Regulamentul (UE) nr. […/…]. Se aplică 
articolul 52 alineatele (3) și (4).

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în conformitate 
cu articolul 88, pentru a stabili ce alte 
informații privind investigațiile clinice 
colectate și prelucrate în sistemul 
electronic sunt accesibile publicului pentru 
a permite interoperabilitatea cu baza de 
date a UE pentru trialuri clinice cu 
medicamente de uz uman instituită prin 
Regulamentul (UE) nr. […/…]. Se aplică 
articolul 52 alineatele (3) și (4).

Or. fr

Amendamentul 628
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de un an de la încheierea (3) În termen de un an de la încheierea 
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investigației clinice, sponsorul prezintă 
statelor membre în cauză o sinteză a 
rezultatelor investigației clinice sub forma 
unui raport privind investigația clinică 
menționat în anexa XIV capitolul I 
secțiunea 2.7. În cazul în care, din motive 
științifice, nu este posibilă prezentarea unui 
raport privind investigația clinică în termen 
de un an, acesta este prezentat atunci când 
este disponibil. În acest caz, planul 
investigației clinice menționat în anexa 
XIV capitolul II secțiunea 3 precizează 
momentul în care urmează a fi prezentate 
rezultatele investigației clinice, împreună 
cu o explicație.

investigației clinice, sponsorul prezintă 
statelor membre în cauză rezultatele
investigației clinice sub forma unui raport 
privind investigația clinică menționat în 
anexa XIV capitolul I secțiunea 2.7. În 
cazul în care, din motive științifice, nu este 
posibilă prezentarea unui raport privind 
investigația clinică în termen de un an, 
acesta este prezentat atunci când este 
disponibil. În acest caz, planul investigației 
clinice menționat în anexa XIV capitolul II 
secțiunea 3 precizează momentul în care 
urmează a fi prezentate rezultatele 
investigației clinice, împreună cu o 
explicație.

Or. en

Justificare

În timp ce raportul privind studiul referitor la performanța clinică este o formă de rezumat, 
este important ca producătorii să înțeleagă că acest raport va deveni parte din informațiile 
accesibile publicului.

Amendamentul 629
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin intermediul sistemului electronic 
menționat la articolul 53, sponsorul 
investigației clinice care urmează să fie 
efectuată în mai multe state membre poate 
prezenta, în sensul articolului 51, o cerere
unică care, în momentul primirii, este 
transmisă electronic către statele membre 
în cauză.

(1) Prin intermediul sistemului electronic 
menționat la articolul 53, sponsorul
investigației clinice poate prezenta, în 
sensul articolului 51, cererea care, în 
momentul primirii, este transmisă 
electronic către statele membre în cauză.

Or. en

Justificare

Posibilitatea de încărcare prin intermediul bazei de date ar trebui să fie disponibilă pentru 
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toate studiile, chiar și atunci când studiul este realizat într-un singur stat membru.

Amendamentul 630
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabilește rezultatele evaluării 
coordonate într-un raport care urmează să 
fie luat în considerare de celelalte state 
membre în cauză în luarea deciziei cu 
privire la cererea sponsorului în 
conformitate cu articolul 51 alineatul (5).

(b) stabilește rezultatele evaluării 
coordonate într-un raport care urmează să 
fie aprobat de celelalte state membre în 
cauză în luarea deciziei cu privire la 
cererea sponsorului în conformitate cu 
articolul 51 alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 631
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) noi constatări cu privire la orice 
eveniment menționat la literele (a) - (c).

(d) noi constatări cu privire la orice 
eveniment menționat la literele (a)-(c).

Informațiile privind incidentele cauzate 
de erorile utilizatorilor ar trebui să fie de 
asemenea colectate deoarece reprezintă o 
sursă majoră de incidente cu dispozitive 
medicale. Aceste informații pot contribui 
la îmbunătățirea siguranței și la 
cunoașterea dispozitivului.
De asemenea, regulamentul ar trebui să 
prevadă obligația ca statele membre să 
introducă formate non-electronice de 
raportare, pentru a se asigura că pacienții 
care nu au acces online pot raporta.

Or. en
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Amendamentul 632
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Litera (a) a prezentului alineat se aplică, 
de asemenea, cadrelor medicale aflate în 
contact cu pacienții lezați.

Or. en

Amendamentul 633
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 634
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 635
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 636
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

competentă a unui stat membru obține 
astfel de rapoarte, ea ia măsurile necesare 
pentru a se asigura că producătorul 
dispozitivului în cauză este informat cu 
privire la incident. Producătorul asigură 
adoptarea unor măsuri ulterioare 
corespunzătoare.

Or. fr

Justificare

Acest amendament reia abordarea adoptată în cadrul Directivei privind farmacovigilența.

Amendamentul 637
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Această prevedere reflectă abordarea adoptată în Directiva privind farmacovigilența.
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Amendamentul 638
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 639
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre își coordonează activitatea 
în vederea elaborării unor formulare 
standard structurate on-line destinate 
raportării incidentelor grave de către 
cadrele medicale, utilizatori și pacienți.
Statele membre oferă, de asemenea, 
cadrelor medicale, utilizatorilor și 
pacienților alte formulare pentru 
raportarea incidentelor suspectate către 
autoritățile naționale competente.

Or. en
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Amendamentul 640
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 641
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Producătorii de dispozitive fabricate la 
comandă raportează orice incident grav și 
orice acțiune corectivă în materie de 
siguranță în teren care este menționată la 
alineatul (1) autorității competente din 
statul membru în care dispozitivul în cauză 
a fost pus la dispoziție.

(4) Producătorii de dispozitive fabricate la 
comandă raportează imediat orice incident 
și orice acțiune corectivă în materie de 
siguranță în teren care este menționată la 
alineatul (1) autorității competente din 
statul membru în care dispozitivul în cauză 
a fost pus la dispoziție.

Or. en

Amendamentul 642
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, în colaborare cu statele 
membre, creează și gestionează un sistem 
electronic de colectare și prelucrare a 
următoarelor informații:

(1) Comisia, în colaborare cu statele 
membre, continuă să dezvolte banca 
europeană de date referitoare la 
dispozitivele medicale (Eudamed), 
înființată prin Decizia 2010/227/UE a 
Comisiei, și gestionează un sistem 
electronic de colectare și prelucrare a 
următoarelor informații:

Or. en

Amendamentul 643
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) rapoartele periodice actualizate 
privind siguranța elaborate de către 
producători, menționate la articolul 63a;

Or. en

Amendamentul 644
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Informațiile colectate și prelucrate prin 
sistemul electronic sunt accesibile 
autorităților competente din statele 
membre, Comisiei, organismelor notificate
și producătorilor, dacă se referă la 
propriul dispozitiv.

Or. de
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Amendamentul 645
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Informațiile colectate și prelucrate prin 
sistemul electronic sunt accesibile 
autorităților competente din statele 
membre, Comisiei și organismelor 
notificate. În consultare cu Grupul de 
coordonare privind dispozitivele medicale, 
Comisia furnizează publicului și cadrelor 
medicale o imagine de ansamblu asupra 
informațiilor respective o dată la 6 luni.
Respectivele informații sunt accesibile 
prin intermediul băncii europene de date 
menționate la articolul 27.

Or. en

Justificare

Cadrele medicale și publicul vor beneficia de o imagine de ansamblu asupra datelor de 
vigilență și a celor privind supravegherea pieței. Deoarece aceste informații vor necesita o 
manipulare atentă, MDCG este forumul adecvat pentru furnizarea acestor informații pentru 
banca europeană de date.

Amendamentul 646
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia se asigură că publicul larg 
dispune de niveluri corespunzătoare de 
acces, iar cadrele medicale de acces total
la sistemul electronic.

Or. de
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Justificare

Pentru a utiliza în mod rațional dispozitivele medicale, medicii și chirurgii trebuie să decidă, 
în funcție de eficiență și siguranță, ce dispozitive vor utiliza. Cadrele medicale ar trebui să 
aibă acces la toate evidențele, printre care detaliile privind funcționarea tehnică, studiile de 
piață anterioare și ulterioare, care sunt elaborate de către producători atunci când trimit 
dispozitivele pentru a fi aprobate.

Amendamentul 647
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia se asigură că publicul larg și 
cadrele medicale dispun de acces deplin la 
sistemul electronic în conformitate cu 
legislația existentă privind protecția 
datelor și drepturile de proprietate 
intelectuală.

Or. en

Amendamentul 648
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru dispozitivul respectiv, 
rapoartele și informațiile menționate la 
articolul 62 alineatul (5) sunt transmise în 
mod automat prin sistemul electronic 
organismului notificat care a emis 
certificatul în conformitate cu 
articolul 45.

Or. en
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Justificare

Integrarea organismelor notificate în schimbul de informații al autorităților de supraveghere 
a pieței trebuie extins și definit în mod clar. În special, organismele notificate au nevoie, în 
cadrul procedurilor de comunicare automatizate și armonizate, de informații consolidate 
pentru a recunoaște evoluții, a lua imediat în considerare noi informații și a reacționa prompt 
și adecvat la evenimente și incidente, de exemplu prin controale ulterioare, suspendare sau 
retragere a unui certificat.

Amendamentul 649
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru dispozitivul respectiv, 
rapoartele și informațiile menționate la 
articolul 62 alineatul (5) sunt transmise în 
mod automat prin sistemul electronic 
organismului notificat care a emis 
certificatul în conformitate cu 
articolul 45.

Or. en

Amendamentul 650
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Nu ar trebui creat un sistem de 
raportare național suplimentar, ci ar 
trebui să funcționeze doar sistemul de 
raportare european.

Or. de



PE510.767v01-00 30/181 AM\936128RO.doc

RO

Amendamentul 651
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 63 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 63a
Rapoarte periodice actualizate privind 

siguranța
(1) Producătorii de dispozitive medicale 
clasificate în clasa III raportează prin 
sistemul electronic menționat la 
articolul 62:
(a) rezumate ale datelor relevante pentru 
beneficiile și riscurile dispozitivelor 
medicale, inclusiv rezultatele tuturor 
studiilor, ținând seama de impactul 
potențial al acestora asupra certificării;
(b) o evaluare științifică a raportului 
riscuri-beneficii aferent dispozitivului 
medical;
(c) toate datele referitoare la volumul de 
vânzări de dispozitive medicale, inclusiv o 
estimare privind populația expusă 
dispozitivului medical.
(2) Frecvența cu care producătorii 
elaborează raportul menționat la 
alineatul (1) este specificată în evaluarea 
științifică a MDCG menționată la 
articolul 44.
Producătorii trimit autorităților 
competente rapoarte periodice actualizate 
privind siguranța imediat la solicitarea 
acestora sau cel puțin o dată pe an în 
primii doi ani de la introducerea inițială 
pe piață a dispozitivului medical respectiv.
(3) MDCG evaluează rapoartele periodice 
actualizate privind siguranța pentru a 
determina dacă există riscuri noi sau dacă 
riscurile s-au modificat sau dacă există 
modificări în ceea ce privește raportul 
riscuri-beneficii aferent dispozitivului 
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medical.
(4) În urma evaluării rapoartelor 
periodice actualizate privind siguranța, 
MDCG analizează necesitatea adoptării 
vreunei măsuri cu privire la dispozitivul 
medical în cauză. MDCG informează 
organismul notificat în cazul unei 
evaluări științifice nefavorabile. În acest 
caz, organismul notificat menține, 
modifică, suspendă sau revocă 
autorizația, după caz.

Or. en

Amendamentul 652
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că orice informație 
privind un incident grav care a avut loc pe 
teritoriul lor sau orice acțiune corectivă în 
materie de siguranță care s-a desfășurat sau 
urmează se desfășoare pe teritoriul lor și 
care le este adusă la cunoștință în 
conformitate cu articolul 61, este evaluată 
la nivel național de către autoritatea 
competentă de la nivel central, împreună cu 
producătorul - dacă acest lucru este posibil.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că orice informație 
privind un incident care a avut loc pe 
teritoriul lor sau orice acțiune corectivă în 
materie de siguranță care s-a desfășurat sau 
urmează se desfășoare pe teritoriul lor și 
care le este adusă la cunoștință în 
conformitate cu articolul 61, este evaluată 
la nivel național de către autoritatea 
competentă de la nivel central, împreună cu 
producătorul - dacă acest lucru este posibil.

Or. en

Amendamentul 653
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când, în cazul rapoartelor primite în 
conformitate cu articolul 61 alineatul (3), 
autoritatea competentă constată că 
rapoartele se referă la un incident grav, 
aceasta notifică fără întârziere rapoartele 
respective prin intermediul sistemului 
electronic menționat la articolul 62, cu 
excepția cazului în care același incident a 
fost deja raportat de către producător.

Atunci când, în cazul rapoartelor primite în 
conformitate cu articolul 61 alineatul (3), 
autoritatea competentă constată că 
rapoartele se referă la un incident, aceasta
notifică fără întârziere rapoartele respective 
prin intermediul sistemului electronic 
menționat la articolul 62.

Or. en

Amendamentul 654
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile naționale competente 
efectuează o evaluare a riscurilor cu privire 
la incidentele grave raportate sau la 
acțiunile corective în materie de siguranță 
în teren, ținând cont de criterii precum 
legătura de cauzalitate, posibilitatea de 
detectare și probabilitatea reapariției 
problemei, frecvența utilizării 
dispozitivului, probabilitatea producerii de 
daune și gravitatea acestora, avantajele 
clinice prezentate de dispozitiv, utilizatorii 
vizați și cei potențiali, precum și populația 
afectată. Acestea evaluează, de asemenea, 
caracterul adecvat al acțiunilor corective în 
materie de siguranță în teren avute în 
vedere sau desfășurate de către producător 
și necesitatea și natura oricăror alte măsuri 
corective. Autoritățile naționale 
competente monitorizează investigarea de 
către producător a incidentului.

(2) Autoritățile naționale competente 
efectuează o evaluare a riscurilor cu privire 
la incidentele grave raportate sau la 
acțiunile corective în materie de siguranță 
în teren, ținând cont de criterii precum 
legătura de cauzalitate, posibilitatea de 
detectare și probabilitatea reapariției 
problemei, frecvența utilizării 
dispozitivului, probabilitatea producerii de 
daune și gravitatea acestora, avantajele 
clinice prezentate de dispozitiv, utilizatorii 
vizați și cei potențiali, precum și populația 
afectată. Acestea evaluează, de asemenea, 
caracterul adecvat al acțiunilor corective în 
materie de siguranță în teren avute în 
vedere sau desfășurate de către producător 
și necesitatea și natura oricăror alte măsuri 
corective. Autoritățile naționale 
competente monitorizează investigarea de 
către producător a incidentului și țin cont 
de opiniile pacienților.

Or. en
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Amendamentul 655
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile naționale competente 
efectuează o evaluare a riscurilor cu privire 
la incidentele grave raportate sau la 
acțiunile corective în materie de siguranță 
în teren, ținând cont de criterii precum 
legătura de cauzalitate, posibilitatea de 
detectare și probabilitatea reapariției 
problemei, frecvența utilizării 
dispozitivului, probabilitatea producerii de 
daune și gravitatea acestora, avantajele 
clinice prezentate de dispozitiv, utilizatorii 
vizați și cei potențiali, precum și populația 
afectată. Acestea evaluează, de asemenea, 
caracterul adecvat al acțiunilor corective în 
materie de siguranță în teren avute în 
vedere sau desfășurate de către producător 
și necesitatea și natura oricăror alte măsuri 
corective. Autoritățile naționale 
competente monitorizează investigarea de 
către producător a incidentului.

(2) Autoritățile naționale competente 
efectuează o evaluare a riscurilor cu privire 
la incidentele raportate sau la acțiunile 
corective în materie de siguranță în teren, 
ținând cont de criterii precum legătura de 
cauzalitate, posibilitatea de detectare și 
probabilitatea reapariției problemei, 
frecvența utilizării dispozitivului, 
probabilitatea producerii de daune și 
gravitatea acestora, avantajele clinice 
prezentate de dispozitiv, utilizatorii vizați 
și cei potențiali, precum și populația 
afectată. Acestea evaluează, de asemenea, 
caracterul adecvat al acțiunilor corective în 
materie de siguranță în teren avute în 
vedere sau desfășurate de către producător 
și necesitatea și natura oricăror alte măsuri 
corective. Autoritățile naționale 
competente monitorizează investigarea de 
către producător a incidentului.

Or. en

Amendamentul 656
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul dispozitivelor menționate la 
articolului 1 alineatul (4) primul paragraf și 
în cazul în care un incident grav sau o 
acțiune corectivă în materie de siguranță în 
teren poate fi legat(ă) de o substanță care, 

În cazul dispozitivelor menționate la 
articolului 1 alineatul (4) primul paragraf și 
în cazul în care un incident sau o acțiune 
corectivă în materie de siguranță în teren 
poate fi legat(ă) de o substanță care, dacă 
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dacă ar fi utilizată separat, ar putea fi 
considerată un medicament, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare sau 
autoritatea competentă coordonatoare 
menționată la alineatul (6) informează 
autoritatea competentă în materie de 
medicamente relevantă sau Agenția 
Europeană pentru Medicamente (EMA), 
care a fost consultată de organismul 
notificat în conformitate cu articolul 42 
alineatul (2) al doilea paragraf.

ar fi utilizată separat, ar putea fi 
considerată un medicament, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare sau 
autoritatea competentă coordonatoare 
menționată la alineatul (6) informează 
autoritatea competentă în materie de 
medicamente relevantă sau Agenția 
Europeană pentru Medicamente (EMA), 
care a fost consultată de organismul 
notificat în conformitate cu articolul 42 
alineatul (2) al doilea paragraf.

Or. en

Amendamentul 657
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul dispozitivelor care fac obiectul 
prezentului regulament în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (2) litera (e) și în cazul 
în care un incident grav sau o acțiune 
corectivă în materie de siguranță în teren 
poate fi legat(ă) de țesuturi sau celule de 
origine umană utilizate pentru fabricarea 
dispozitivului, autoritatea competentă sau 
autoritatea competentă coordonatoare 
menționată la alineatul (6) informează 
autoritatea competentă în materie de 
țesuturi și celule umane relevantă care a 
fost consultată de organismul notificat în 
conformitate cu articolul 42 alineatul (2) al 
treilea paragraf.

În cazul dispozitivelor care fac obiectul 
prezentului regulament în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (2) litera (e) și în cazul 
în care un incident sau o acțiune corectivă 
în materie de siguranță în teren poate fi 
legat(ă) de țesuturi sau celule de origine 
umană utilizate pentru fabricarea 
dispozitivului, autoritatea competentă sau 
autoritatea competentă coordonatoare 
menționată la alineatul (6) informează 
autoritatea competentă în materie de 
țesuturi și celule umane relevantă care a 
fost consultată de organismul notificat în 
conformitate cu articolul 42 alineatul (2) al 
treilea paragraf.

Or. en

Amendamentul 658
Mairead McGuinness
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Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După efectuarea evaluării, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare 
informează fără întârziere, prin sistemul 
electronic menționat la articolul 62, 
celelalte autorități competente cu privire la 
măsurile corective luate sau avute în 
vedere de către producător sau impuse 
acestuia cu scopul de a reduce la minimum 
riscul de recurență a unui incident grav, 
inclusiv informațiile referitoare la 
evenimentele subiacente și rezultatul 
evaluării sale.

(4) După efectuarea evaluării, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare 
informează fără întârziere, prin sistemul 
electronic menționat la articolul 62, 
celelalte autorități competente cu privire la 
măsurile corective luate sau avute în 
vedere de către producător sau impuse 
acestuia cu scopul de a reduce la minimum 
riscul de recurență, inclusiv informațiile 
referitoare la evenimentele subiacente și 
rezultatul evaluării sale.

Or. en

Amendamentul 659
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care incidente grave similare 
referitoare la același dispozitiv sau același 
tip de dispozitiv fabricat de același 
producător au loc în mai mult de un stat 
membru;

(a) în cazul în care incidente similare 
referitoare la același dispozitiv sau același 
tip de dispozitiv fabricat de același 
producător au loc în mai mult de un stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 660
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) monitorizarea investigațiilor efectuate 
de producător cu privire la incidentul grav
și a acțiunilor corective care urmează să fie 
adoptate;

(a) monitorizarea investigațiilor efectuate 
de producător cu privire la incident și a 
acțiunilor corective care urmează să fie 
adoptate;

Or. en

Amendamentul 661
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consultarea organismului notificat care 
a eliberat un certificat în conformitate cu 
articolul 45 pentru dispozitivul în cauză în 
ceea ce privește impactul avut de 
incidentul grav asupra certificatului;

(b) consultarea organismului notificat care 
a eliberat un certificat în conformitate cu 
articolul 45 pentru dispozitivul în cauză în 
ceea ce privește impactul avut de incident
asupra certificatului;

Or. en

Amendamentul 662
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 64 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii de dispozitive clasificate în 
clasa IIb și III raportează prin sistemul 
electronic menționat la articolul 62 orice 
creștere semnificativă din punct de vedere 
statistic a frecvenței sau gravității 
incidentelor care nu sunt incidente grave
sau a efectelor secundare nedorite 
preconizate care au un impact semnificativ 
asupra analizei riscuri-beneficii menționată 
în anexa I secțiunile 1 și 5 și care au 

Producătorii de dispozitive clasificate în 
clasa IIb și III raportează prin sistemul 
electronic menționat la articolul 62 orice 
creștere semnificativă din punct de vedere 
statistic a frecvenței sau gravității tuturor 
incidentelor sau a efectelor secundare 
nedorite preconizate care au un impact 
semnificativ asupra analizei riscuri-
beneficii menționată în anexa I secțiunile 1 
și 5 și care au condus sau pot conduce la 
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condus sau pot conduce la riscuri 
inacceptabile pentru sănătatea sau 
siguranța pacienților, a utilizatorilor sau a 
altor persoane, în raport cu beneficiile 
preconizate. Creșterea semnificativă se 
stabilește în comparație cu frecvența sau 
gravitatea previzibilă a unor astfel de 
incidente sau efecte secundare nedorite 
preconizate în ceea ce privește dispozitivul 
sau categoria sau grupul de dispozitive în 
cauză, pe parcursul unei anumite perioade 
de timp, după cum s-a stabilit în evaluarea 
conformității producătorului. Se aplică 
articolul 63.

riscuri inacceptabile pentru sănătatea sau 
siguranța pacienților, a utilizatorilor sau a 
altor persoane, în raport cu beneficiile 
preconizate. Creșterea semnificativă se 
stabilește în comparație cu frecvența sau 
gravitatea previzibilă a unor astfel de 
incidente sau efecte secundare nedorite 
preconizate în ceea ce privește dispozitivul 
sau categoria sau grupul de dispozitive în 
cauză, pe parcursul unei anumite perioade 
de timp, după cum s-a stabilit în evaluarea 
conformității producătorului. Se aplică
articolul 63.

Or. en

Amendamentul 663
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 64 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozitive medicale care intră sub 
incidența actelor juridice ale Uniunii 
Europene privind calitatea și siguranța 
sângelui.
1. Prezentul regulament nu trebuie să 
abordeze normele deja existente și 
implementate la nivel european, 
referitoare la colectarea, testarea, 
prelucrarea, stocarea și distribuirea 
sângelui și a componentelor sanguine.
2. Dispozitivele medicale pentru 
colectarea, testarea, prelucrarea, stocarea 
și distribuirea sângelui și a 
componentelor sanguine sunt tratate în 
principal în Directiva 2002/98 a Uniunii 
Europene și de standardele stabilite în 
cadrul Consiliului din 27 ianuarie 2003 
privind calitatea și siguranța colectării, 
testării, prelucrării, stocării și distribuirii.



PE510.767v01-00 38/181 AM\936128RO.doc

RO

3. Măsurile privind trasabilitatea și 
vigilența în domeniul sângelui și al 
componentelor sanguine au un standard 
mai ridicat decât cele din prezentul 
regulament. Acestea trebuie menținute în 
interesul pacienților.

Or. de

Amendamentul 664
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 66 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tipologia incidentelor grave și acțiunile 
corective în materie de siguranță în teren în 
ceea ce privește anumite dispozitive, 
categorii sau grupuri de dispozitive;

(a) tipologia incidentelor și acțiunile 
corective în materie de siguranță în teren în 
ceea ce privește anumite dispozitive, 
categorii sau grupuri de dispozitive;

Or. en

Amendamentul 665
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 66 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) formularele armonizate pentru 
raportarea incidentelor grave și a acțiunilor 
corective în materie de siguranță în teren, 
rapoartele periodice de sinteză și rapoartele 
privind tendințele întocmite de către 
producători, astfel cum se prevede la 
articolele 61 și 64;

(b) formularele armonizate pentru 
raportarea incidentelor și a acțiunilor 
corective în materie de siguranță în teren, 
rapoartele periodice de sinteză și rapoartele 
privind tendințele întocmite de către 
producători, astfel cum se prevede la 
articolele 61 și 64;

Or. en
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Amendamentul 666
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 66 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) termenele pentru raportarea incidentelor 
grave și a acțiunilor corective în materie de 
siguranță în teren, rapoartele periodice de 
sinteză și rapoartele privind tendințele 
întocmite de către producători, luând în 
considerare gravitatea evenimentelor care 
urmează să fie raportate, astfel cum se 
prevede la articolele 61 și 64;

(c) termenele pentru raportarea incidentelor 
și a acțiunilor corective în materie de 
siguranță în teren, rapoartele periodice de 
sinteză și rapoartele privind tendințele 
întocmite de către producători, luând în 
considerare gravitatea evenimentelor care 
urmează să fie raportate, astfel cum se 
prevede la articolele 61 și 64;

Or. en

Amendamentul 667
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 66 – paragraful 2 – subparagraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În elaborarea actelor de punere în 
aplicare, Comisia solicită avizul prealabil 
al MDAG.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura transparența și participarea deplină a părților interesate, Comisia ar trebui, 
ca regulă, să solicite opinia părților interesate prin intermediul Grupului consultativ privind 
dispozitivele medicale (MDAG).

Amendamentul 668
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 67 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 67a
Inspecția operatorilor

(1) În cadrul supravegherii pieței, 
autoritatea competentă din fiecare stat 
membru se asigură, prin intermediul unor 
inspecții corespunzătoare, că operatorii 
economici ale căror dispozitive urmează 
să fie comercializate pe piața Uniunii 
respectă dispozițiile prezentului 
regulament.
Inspecțiile la sediile operatorilor 
economici, efectuate în funcție de risc, 
sunt realizate de autoritatea competentă a 
statului membru în care este stabilit 
operatorul economic.
(2) Aceste inspecții sunt efectuate de 
funcționari ai autorității competente care 
trebuie să fie împuterniciți:
(a) să aibă acces în sediile operatorilor 
economici în vederea efectuării unui 
control fizic al spațiilor și al mijloacelor 
prin care dispozitivele urmează să fie 
introduse pe piața Uniunii;
(b) să preleveze eșantioanele necesare, în 
special în vederea efectuării unor analize 
independente de către un laborator 
oficial;
(c) să examineze orice document sau 
informație care are legătură cu obiectul 
inspecției;
(d) să inspecteze spațiile, arhivele și 
documentele care au legătură cu 
respectarea dispozițiilor generale privind 
securitatea și funcționarea și a obligațiilor 
în materie de vigilență puse în aplicare de 
operatorii economici.
Funcționarii autorității competente pot fi 
asistați de experți desemnați de 
autoritatea competentă.
(3) După fiecare inspecție menționată la 
alineatul (1) al prezentului articol, 
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autoritatea competentă elaborează un 
raport privind respectarea, de către 
entitatea inspectată, a cerințelor legale și 
tehnice aplicabile în conformitate cu 
prezentul regulament.
Autoritatea competentă care a efectuat 
inspecția comunică entității inspectate 
conținutul acestor rapoarte. Înainte de a 
adopta raportul, autoritatea competentă îi 
acordă entității inspectate posibilitatea de 
a prezenta observații.
Raportul final de inspecție, menționat la 
prezentul alineat, este introdus în sistemul 
electronic indicat la articolul 27 
alineatul (2) litera (f). Rapoartele din 
sistemul electronic sunt accesibile statelor 
membre, Comisiei și organismelor 
notificate.
(4) În cazul în care autoritatea 
competentă a unui stat membru are 
motive să creadă că un operator economic 
situat într-un alt stat membru nu respectă 
cerințele legale prevăzute de prezentul 
regulament sau dacă dorește să analizeze 
o anumită temă, aceasta poate solicita 
informații complementare din partea 
statului membru în cauză și poate cere în 
speță efectuarea unei inspecții sau 
participarea la o inspecție comună.
Inspecțiile pot fi efectuate, de asemenea, 
la cererea unui stat membru sau a 
Comisiei.
(5) Fără a aduce atingere eventualelor 
acorduri încheiate între Uniune și țări 
terțe, inspecțiile menționate la 
alineatul (1) pot avea loc și la sediul unui 
operator economic stabilit într-o țară 
terță, dacă dispozitivul medical este 
destinat comercializării pe piața Uniunii.
În acest scop, operatorul economic situat 
într-o țară terță trebuie să se supună unei 
inspecții, astfel cum se prevede la 
prezentul articol.
(6) Cooperarea între autoritățile 
competente ale statelor membre constă în 
schimbul de informații referitoare atât la 
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programele de inspecție, cât și la 
rezultatele inspecțiilor realizate.
Autoritățile competente ale statelor 
membre cooperează totodată și în vederea 
coordonării inspecțiilor la nivelul Uniunii 
și al țărilor terțe, în special pe teme 
specifice. Comisia este informată cu 
privire la acest lucru.

Or. fr

Justificare

Trebuie definit principiul referitor la inspecția operatorilor realizată de autoritățile 
competente, care reprezintă un element esențial al supravegherii pieței. După modelul 
Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar privind medicamentele pentru uz 
uman, trebuie propusă introducerea unui nou articol care să prevadă principiul inspectării 
operatorilor din sectorul dispozitivelor medicale de către autoritățile competente. 

Amendamentul 669
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente efectuează 
controale adecvate ale caracteristicilor și 
performanțelor dispozitivelor inclusiv, 
după caz, examinarea documentației și 
controale fizice și de laborator pe baza 
unor eșantioane adecvate. Acestea iau în 
considerare principiile stabilite în ceea ce 
privește evaluarea și gestionarea riscurilor, 
datele privind vigilența și plângerile.
Autoritățile competente pot solicita 
operatorilor economici să pună la 
dispoziție documentația și informațiile 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor 
și, dacă este necesar și justificat, pot să 
intre în incintele operatorilor economici și 
să preleveze eșantioanele necesare de 
dispozitive. În cazul în care consideră 
necesar, autoritățile respective pot distruge 
sau scoate din uz dispozitivele care 

(1) Autoritățile competente efectuează 
controale adecvate ale caracteristicilor și 
funcționării dispozitivelor, inclusiv, după 
caz, examinarea documentației și controale 
fizice și de laborator pe baza unor 
eșantioane adecvate. Acestea iau în 
considerare principiile stabilite în ceea ce 
privește evaluarea și gestionarea riscurilor, 
datele privind vigilența și plângerile.
Autoritățile competente pot solicita 
operatorilor economici să pună la 
dispoziție documentația și informațiile 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor 
și, dacă este necesar și justificat, pot să 
intre în incintele operatorilor economici și 
să preleveze eșantioanele necesare de 
dispozitive, de asemenea, în mod inopinat.
În cazul în care consideră necesar, 
autoritățile respective pot distruge sau 
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prezintă un risc grav. scoate din uz dispozitivele care prezintă un 
risc grav.

Or. de

Justificare

Pentru a minimiza riscul de fraudă, se recomandă să se efectueze, de asemenea, controale 
neanunțate ale producției de dispozitive medicale.

Amendamentul 670
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente efectuează 
controale adecvate ale caracteristicilor și 
performanțelor dispozitivelor inclusiv, 
după caz, examinarea documentației și 
controale fizice și de laborator pe baza 
unor eșantioane adecvate. Acestea iau în 
considerare principiile stabilite în ceea ce 
privește evaluarea și gestionarea riscurilor, 
datele privind vigilența și plângerile.
Autoritățile competente pot solicita 
operatorilor economici să pună la 
dispoziție documentația și informațiile 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor 
și, dacă este necesar și justificat, pot să 
intre în incintele operatorilor economici și 
să preleveze eșantioanele necesare de 
dispozitive. În cazul în care consideră 
necesar, autoritățile respective pot distruge 
sau scoate din uz dispozitivele care 
prezintă un risc grav.

(1) Autoritățile competente efectuează 
controale adecvate ale caracteristicilor și 
funcționării dispozitivelor inclusiv, după 
caz, examinarea documentației și controale 
fizice și de laborator pe baza unor 
eșantioane adecvate. Acestea iau în 
considerare principiile stabilite în ceea ce 
privește evaluarea și gestionarea riscurilor, 
datele privind vigilența și plângerile.
Autoritățile competente pot solicita 
operatorilor economici să pună la 
dispoziție documentația și informațiile 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor 
și pot să intre în incintele operatorilor 
economici și să preleveze eșantioanele 
necesare de dispozitive spre a fi analizate 
de un laborator oficial. În cazul în care 
consideră necesar, autoritățile respective 
pot distruge sau scoate din uz dispozitivele 
care prezintă un risc grav.

Or. en

Amendamentul 671
Mairead McGuinness
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Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente efectuează 
controale adecvate ale caracteristicilor și 
performanțelor dispozitivelor inclusiv, 
după caz, examinarea documentației și 
controale fizice și de laborator pe baza 
unor eșantioane adecvate. Acestea iau în 
considerare principiile stabilite în ceea ce 
privește evaluarea și gestionarea riscurilor, 
datele privind vigilența și plângerile.
Autoritățile competente pot solicita 
operatorilor economici să pună la 
dispoziție documentația și informațiile 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor 
și, dacă este necesar și justificat, pot să 
intre în incintele operatorilor economici și 
să preleveze eșantioanele necesare de 
dispozitive. În cazul în care consideră 
necesar, autoritățile respective pot distruge 
sau scoate din uz dispozitivele care 
prezintă un risc grav.

(1) Autoritățile competente efectuează 
controale adecvate ale caracteristicilor și 
funcționării dispozitivelor inclusiv, după 
caz, examinarea documentației și controale 
fizice și de laborator pe baza unor 
eșantioane adecvate. Acestea iau în 
considerare principiile stabilite în ceea ce 
privește evaluarea și gestionarea riscurilor, 
datele privind vigilența și plângerile.
Autoritățile competente pot solicita 
operatorilor economici să pună la 
dispoziție documentația și informațiile 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor 
și, dacă este necesar, pot să intre în 
incintele operatorilor economici și să 
preleveze eșantioanele necesare de 
dispozitive. În cazul în care consideră 
necesar, autoritățile respective pot distruge 
sau scoate din uz dispozitivele care 
prezintă un risc.

Or. en

Amendamentul 672
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile competente desemnează 
inspectori care sunt împuterniciți să 
efectueze controalele menționate la 
alineatul (1). La controalele respective pot 
asista experți numiți de autoritățile 
competente. Controalele sunt efectuate de 
inspectorii din statul membru în care își 
are sediul operatorul economic.

Or. en
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Amendamentul 673
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Caracterul și sfera controalelor 
neanunțate, precum și costurile suportate 
de actorii economici ca urmare a 
controalelor neanunțate pot fi adăugate la 
cele ale controalelor periodice dacă pe 
parcursul controalelor nu rezultă 
reclamații esențiale. În acest context, 
dispunerea și efectuarea de controale 
neanunțate trebuie să respecte principiul 
proporționalității, în special ținându-se 
seama de eventualul potențial de pericol 
al unui dispozitiv.

Or. de

Amendamentul 674
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre examinează și 
evaluează periodic derularea activităților 
lor de supraveghere. Astfel de examinări și 
evaluări se efectuează cel puțin o dată la 
patru ani, iar rezultatele acestora sunt 
comunicate celorlalte state membre și 
Comisiei. Statul membru în cauză pune la 
dispoziția publicului un rezumat al 
rezultatelor.

(2) Statele membre planifică, examinează 
și evaluează periodic derularea activităților 
de supraveghere. În acest scop, statele 
membre elaborează planuri strategice de 
control care conțin o clasificare a 
riscurilor, perioada de supraveghere, 
caracterul măsurilor de supraveghere și 
efectivul de personal și dotările alocate 
efectuării controalelor. Examinarea și 
evaluarea activităților se efectuează cel 
puțin o dată la patru ani, iar rezultatele 
acestora sunt comunicate celorlalte state 
membre și Comisiei. Comisia poate emite 
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recomandări pentru ajustările din 
planurile de control. Statul membru în 
cauză pune la dispoziția publicului un 
rezumat al rezultatelor și al 
recomandărilor Comisiei.

Or. de

Justificare

Pentru a asigura respectarea normelor și astfel un nivel ridicat de protecție a pacienților, 
este indicată o supraveghere strategică a producției de dispozitive medicale pe baza 
riscurilor pe care acestea le comportă pentru sănătatea pacienților.

Amendamentul 675
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre examinează și 
evaluează periodic derularea activităților 
lor de supraveghere. Astfel de examinări și 
evaluări se efectuează cel puțin o dată la 
patru ani, iar rezultatele acestora sunt 
comunicate celorlalte state membre și 
Comisiei. Statul membru în cauză pune la 
dispoziția publicului un rezumat al 
rezultatelor.

(2) Statele membre examinează și 
evaluează periodic derularea activităților 
lor de supraveghere. Astfel de examinări și 
evaluări se efectuează cel puțin o dată la 
doi ani, iar rezultatele acestora sunt 
comunicate celorlalte state membre și 
Comisiei. Statul membru în cauză pune la 
dispoziția publicului un rezumat al 
rezultatelor.

Or. en

Amendamentul 676
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Fără a aduce atingere niciunui acord 
internațional încheiat între Uniune și țări 
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terțe, controalele menționate la 
alineatul (1) pot avea loc și la sediul unui 
operator economic situat într-o țară terță 
dacă dispozitivul este destinat 
comercializării pe piața Uniunii.

Or. en

Amendamentul 677
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) După fiecare control de tipul celor 
prevăzute la alineatul (1), autoritățile 
competente în cauză îi prezintă 
operatorului economic inspectat un raport 
privind nivelul conformității cu prezentul 
regulament. Înainte de a adopta raportul, 
autoritatea competentă îi acordă 
operatorului economic inspectat 
posibilitatea de a prezenta observații.

Or. en

Amendamentul 678
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Comisia elaborează orientări 
detaliate referitoare la principiile care 
trebuie respectate cu ocazia efectuării 
controalelor menționate la prezentul 
articol, în special cu privire la calificările 
inspectorilor și la condițiile în care se 
efectuează inspecția și accesul la datele și 
informațiile deținute de operatorii 
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economici.

Or. en

Amendamentul 679
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Integrarea organismelor notificate în schimbul de informații al autorităților de supraveghere 
a pieței trebuie extins și definit în mod clar. În special, organismele notificate au nevoie, în 
cadrul procedurilor de comunicare automatizate și armonizate, de informații consolidate 
pentru a recunoaște evoluții, a lua imediat în considerare noi informații și a reacționa prompt 
și adecvat la evenimente și incidente, de exemplu prin controale ulterioare, suspendare sau 
retragere a unui certificat.

Amendamentul 680
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
se transmit de îndată prin sistemul 
electronic tuturor autorităților competente 
în cauză și sunt accesibile statelor membre 
și Comisiei. În consultare cu Grupul de 
coordonare privind dispozitivele medicale, 
Comisia furnizează publicului și cadrelor 
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medicale o imagine de ansamblu asupra 
informațiilor respective o dată la 6 luni.
Respectivele informații sunt accesibile 
prin intermediul băncii europene de date 
menționate la articolul 27.

Or. en

Justificare

Cadrele medicale și publicul vor beneficia de o imagine de ansamblu asupra datelor privind 
monitorizarea și a celor privind supravegherea pieței. Deoarece aceste informații vor 
necesita o manipulare atentă, MDCG este forumul adecvat pentru furnizarea acestor 
informații pentru banca europeană de date.

Amendamentul 681
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile referitoare la articolul 68 
alineatul (1) literele (a)-(d) sunt puse la 
dispoziția MDCG, care le comunică în 
cadrul primei reuniuni a MDAG după 
obținerea informațiilor.

Or. en

Amendamentul 682
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 69 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă autoritățile competente ale unui stat 
membru, pe baza datelor de vigilență sau a 
altor informații, au motive suficiente să 
considere că un dispozitiv prezintă un risc 
pentru sănătatea sau siguranța pacienților, 

Dacă autoritățile competente ale unui stat 
membru, pe baza datelor de vigilență sau a 
altor informații, au motive suficiente să 
considere că un dispozitiv prezintă un risc 
pentru sănătatea sau siguranța pacienților, 
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utilizatorilor sau a altor persoane, acestea 
efectuează o evaluare privind dispozitivul 
în cauză care acoperă toate cerințele 
stabilite în prezentul regulament care sunt 
relevante pentru riscul prezentat de către 
dispozitiv. Operatorii economici relevanți 
cooperează, după caz, cu autoritățile 
competente.

utilizatorilor sau a altor persoane, acestea 
efectuează o evaluare privind dispozitivul 
în cauză care acoperă toate cerințele 
stabilite în prezentul regulament care sunt 
relevante pentru riscul prezentat de către 
dispozitiv. Operatorii economici relevanți 
cooperează, după caz, cu autoritățile 
competente. În cadrul acestei evaluări, 
autoritățile competente informează 
organismele notificate responsabile de 
monitorizare, dacă dispozitivul face parte 
din clasa IIa, IIb și III, precum și 
celelalte autorități competente, în legătură 
cu rezultatele evaluării și cu măsurile 
care urmează a fi luate în funcție de 
aceste rezultate.

Or. fr

Amendamentul 683
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 69 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritățile competente 
ale unui stat membru, pe baza datelor de 
vigilență sau a altor informații, au motive 
suficiente să considere că un dispozitiv 
prezintă un risc pentru sănătatea sau 
siguranța pacienților, a utilizatorilor sau 
a altor persoane, acestea efectuează o 
evaluare privind dispozitivul în cauză care 
acoperă toate cerințele stabilite de 
prezentul regulament care sunt relevante 
pentru riscul prezentat de către dispozitiv.
Operatorii economici relevanți 
cooperează, după caz, cu autoritățile 
competente.

Or. en
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Amendamentul 684
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă, după efectuarea unei evaluări în 
conformitate cu articolul 69, autoritățile 
competente constată că dispozitivul, care 
prezintă un risc pentru sănătatea sau 
siguranța pacienților, utilizatorilor sau altor 
persoane, nu respectă cerințele stabilite în 
prezentul regulament, acestea solicită fără 
întârziere operatorului economic în cauză 
să adopte toate măsurile corective adecvate 
și justificate pentru aducerea dispozitivului 
în conformitate cu aceste cerințe, pentru a 
interzice sau a restricționa introducerea pe 
piață a dispozitivului, pentru a supune 
punerea la dispoziție a dispozitivului unor 
cerințe specifice, pentru a retrage 
dispozitivul de pe piață sau pentru a 
rechema dispozitivul într-un termen 
rezonabil, proporțional cu natura riscului.

(1) Dacă, după efectuarea unei evaluări în 
conformitate cu articolul 69, autoritățile 
competente constată că dispozitivul, care 
prezintă un risc pentru sănătatea sau 
siguranța pacienților, utilizatorilor sau altor 
persoane, nu respectă cerințele stabilite în 
prezentul regulament, acestea solicită 
imediat operatorului economic în cauză să 
adopte toate măsurile corective adecvate și 
justificate pentru aducerea dispozitivului în 
conformitate cu aceste cerințe, pentru a 
interzice sau a restricționa introducerea pe 
piață a dispozitivului, pentru a supune 
punerea la dispoziție a dispozitivului unor 
cerințe specifice, pentru a retrage 
dispozitivul de pe piață sau pentru a 
rechema dispozitivul într-un termen 
rezonabil, definit clar și comunicat 
operatorului economic relevant, 
proporțional cu natura riscului.

Or. en

Amendamentul 685
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă autoritățile competente consideră 
că neconformitatea nu este limitată la 
teritoriul lor național, acestea informează 
Comisia și celelalte state membre despre 
rezultatele evaluării și despre acțiunile pe 
care le-au solicitat operatorilor economici, 
prin intermediul sistemului electronic 

(2) Dacă autoritățile competente consideră 
că neconformitatea nu este limitată la 
teritoriul lor național, acestea informează 
imediat Comisia și celelalte state membre 
despre rezultatele evaluării și despre 
acțiunile pe care le-au solicitat operatorilor 
economici, prin intermediul sistemului 
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menționat la articolul 68. electronic menționat la articolul 68.

Or. en

Amendamentul 686
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii economici se asigură că sunt 
întreprinse toate acțiunile corective 
adecvate cu privire la toate dispozitivele 
vizate pe care aceștia le-au pus la dispoziție 
pe piață în cadrul Uniunii.

(3) Operatorii economici se asigură fără 
întârziere că sunt întreprinse toate acțiunile 
corective adecvate cu privire la toate 
dispozitivele vizate pe care aceștia le-au 
pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 687
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care dispozitivele în cauză sunt 
rechemate, operatorul economic depune 
toate eforturile rezonabile pentru a 
finaliza rechemarea înainte de expirarea 
termenului clar definit care i-a fost 
comunicat de către autoritatea 
competentă, in conformitate cu 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 688
Mairead McGuinness
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Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acestea notifică fără întârziere Comisia și 
celelalte state membre cu privire la astfel 
de măsuri prin intermediul sistemului 
electronic menționat la articolul 68.

Acestea notifică imediat Comisia și 
celelalte state membre cu privire la astfel 
de măsuri prin intermediul sistemului 
electronic menționat la articolul 68.

Or. en

Amendamentul 689
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre, altele decât statul 
membru care inițiază procedura, 
informează imediat Comisia și celelalte 
state membre cu privire la informațiile 
suplimentare aflate la dispoziția lor 
referitoare la neconformitatea 
dispozitivului în cauză și cu privire la orice 
măsuri adoptate de acestea în ceea ce 
privește dispozitivul în cauză. În caz de 
dezacord cu măsura națională notificată, 
acestea informează fără întârziere Comisia 
și celelalte state membre cu privire la 
obiecțiile lor, prin intermediul sistemului 
electronic menționat la articolul 68.

(6) Statele membre, altele decât statul 
membru care inițiază procedura, 
informează imediat Comisia și celelalte 
state membre cu privire la informațiile 
suplimentare aflate la dispoziția lor 
referitoare la neconformitatea 
dispozitivului în cauză și cu privire la orice 
măsuri adoptate de acestea în ceea ce 
privește dispozitivul în cauză. În caz de 
dezacord cu măsura națională notificată, 
acestea informează imediat Comisia și 
celelalte state membre cu privire la 
obiecțiile lor, prin intermediul sistemului 
electronic menționat la articolul 68.

Or. en

Amendamentul 690
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dacă, în termen de două luni de la 
primirea notificării menționate la alineatul 
(4), nu au fost formulate obiecții de niciun 
stat membru sau de Comisie cu privire la o 
măsură provizorie luată de un stat membru, 
măsura este considerată justificată.

(7) Dacă, în termen de o lună de la 
primirea notificării menționate la alineatul 
(4), nu au fost formulate obiecții de niciun 
stat membru sau de Comisie cu privire la o 
măsură provizorie luată de un stat membru, 
măsura este considerată justificată.

Or. en

Amendamentul 691
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Toate statele membre se asigură că se 
adoptă fără întârziere măsurile restrictive 
adecvate cu privire la dispozitivul în cauză.

(8) Toate statele membre se asigură că se 
adoptă imediat măsurile restrictive 
adecvate cu privire la dispozitivul în cauză.

Or. en

Amendamentul 692
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă, în termen de două luni de la 
primirea notificării menționate la 
articolul 70 alineatul (4), se ridică obiecții 
de către un stat membru împotriva unei 
măsuri provizorii adoptată de un alt stat 
membru, sau în cazul în care Comisia 
consideră că măsura este contrară 
legislației Uniunii, Comisia evaluează 
măsura națională respectivă. Pe baza 
rezultatelor evaluării respective, Comisia 

(1) Dacă, în termen de o lună de la 
primirea notificării menționate la 
articolul 70 alineatul (4), se ridică obiecții 
de către un stat membru împotriva unei 
măsuri provizorii adoptată de un alt stat 
membru, sau în cazul în care Comisia 
consideră că măsura este contrară 
legislației Uniunii, Comisia evaluează 
măsura națională respectivă. Pe baza 
rezultatelor evaluării respective, Comisia 
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decide, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, dacă măsura națională 
este justificată. Respectivele acte de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 88 alineatul (3).

decide, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, dacă măsura națională 
este justificată. Respectivele acte de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 88 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 693
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă, după ce a efectuat o evaluare în 
conformitate cu articolul 69, un stat 
membru constată că, deși un dispozitiv a 
fost introdus pe piață sau pus în funcțiune 
în mod legal, acesta prezintă un risc pentru 
sănătatea sau siguranța pacienților, 
utilizatorilor sau altor persoane sau cu 
privire la alte aspecte referitoare la 
protecția sănătății publice, acesta solicită 
operatorului sau operatorilor economici 
relevanți să ia toate măsurile provizorii 
adecvate pentru a se asigura că dispozitivul 
în cauză, atunci când este introdus pe piață 
sau când este pus în funcțiune, nu mai 
prezintă acest risc, pentru retragerea 
dispozitivului de pe piață sau pentru 
rechemarea acestuia într-un termen 
rezonabil, proporțional cu natura riscului.

(1) Dacă, după ce a efectuat o evaluare în 
conformitate cu articolul 69, un stat 
membru constată că, deși un dispozitiv a 
fost introdus pe piață sau pus în funcțiune 
în mod legal, acesta prezintă un risc pentru 
sănătatea sau siguranța pacienților, 
utilizatorilor sau altor persoane sau cu 
privire la alte aspecte referitoare la 
protecția sănătății publice, acesta solicită 
imediat operatorului sau operatorilor 
economici relevanți să ia toate măsurile 
provizorii adecvate pentru a se asigura că 
dispozitivul în cauză, atunci când este 
introdus pe piață sau când este pus în 
funcțiune, nu mai prezintă acest risc, 
pentru retragerea dispozitivului de pe piață 
sau pentru rechemarea acestuia într-un 
termen rezonabil, proporțional cu natura 
riscului.

Or. en

Amendamentul 694
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 70, un 
stat membru solicită operatorului economic 
în cauză să pună capăt neconformității în 
cauză într-un termen rezonabil, 
proporțional neconformității, atunci când 
constată una dintre situațiile următoare:

(1) Fără a aduce atingere articolului 70, un 
stat membru solicită operatorului economic 
în cauză să pună capăt neconformității în 
cauză într-un termen rezonabil, clar definit 
și comunicat, precum și proporțional 
neconformității, atunci când constată una 
dintre situațiile următoare:

Or. en

Amendamentul 695
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă operatorul economic nu pune 
capăt neconformității în termenul 
menționat la alineatul (1), statul membru în 
cauză adoptă toate măsurile adecvate 
pentru a restricționa sau a interzice punerea 
la dispoziție a produsului pe piață sau 
pentru a se asigura că acesta este rechemat 
sau retras de pe piață. Statul membru 
respectiv informează fără întârziere
Comisia și celelalte state membre cu 
privire la astfel de măsuri prin intermediul 
sistemului electronic menționat la 
articolul 68.

(2) Dacă operatorul economic nu pune 
capăt neconformității în termenul 
menționat la alineatul (1), statul membru în 
cauză adoptă imediat toate măsurile 
adecvate pentru a restricționa sau a 
interzice punerea la dispoziție a produsului 
pe piață sau pentru a se asigura că acesta 
este rechemat sau retras de pe piață. Statul 
membru respectiv informează imediat
Comisia și celelalte state membre cu 
privire la astfel de măsuri prin intermediul 
sistemului electronic menționat la 
articolul 68.

Or. en

Amendamentul 696
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă un stat membru, după ce a 
efectuat o evaluare care indică un risc 
potențial legat de un dispozitiv, o categorie 
specifică sau un grup de dispozitive, 
consideră că punerea la dispoziție pe piață 
sau punerea în funcțiune a unui astfel de 
dispozitiv, categorie specifică sau grup de 
dispozitive ar trebui să fie interzise, 
restricționate sau supuse unor cerințe 
speciale, sau că astfel de dispozitive, 
categorie sau grup de dispozitive ar trebui 
să fie retrase de pe piață sau rechemate în 
scopul de a proteja sănătatea și siguranța 
pacienților, utilizatorilor sau altor persoane 
sau alte aspecte ale sănătății publice, statul 
membru respectiv poate lua orice măsuri 
provizorii necesare și justificate.

(1) Dacă un stat membru, după ce a 
efectuat o evaluare care indică un risc 
potențial legat de un dispozitiv, o categorie 
specifică sau un grup de dispozitive, 
consideră că punerea la dispoziție pe piață 
sau punerea în funcțiune a unui astfel de 
dispozitiv, categorie specifică sau grup de 
dispozitive ar trebui să fie interzise, 
restricționate sau supuse unor cerințe 
speciale, sau că astfel de dispozitive, 
categorie sau grup de dispozitive ar trebui 
să fie retrase de pe piață sau rechemate în 
scopul de a proteja sănătatea și siguranța 
pacienților, utilizatorilor sau altor persoane 
sau alte aspecte ale sănătății publice, statul 
membru respectiv ia orice măsuri 
provizorii necesare și justificate.

Or. en

Amendamentul 697
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Din motive imperioase de urgență 
justificate în mod corespunzător referitoare 
la sănătatea și siguranța umană, Comisia 
poate adopta acte de punere în aplicare 
imediat aplicabile, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 88 
alineatul (4).

Din motive imperioase de urgență 
justificate în mod corespunzător referitoare 
la sănătatea și siguranța umană sau în 
absența unor măsuri din partea statelor 
membre într-o situație în care riscurile 
sunt cunoscute, Comisia poate adopta acte 
de punere în aplicare imediat aplicabile, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 88 alineatul (4).

Or. xm

Justificare

Luarea de măsuri de către statele membre poate fi împiedicată fie de proceduri 
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administrative complexe, fie de către grupurile de presiune. Prin urmare, Comisia ar trebui 
să fie în măsură să adopte fără întârziere măsurile preventive aplicabile.

Amendamentul 698
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu excepția cazurilor în care este 
necesară o acțiune imediată din cauza unui 
risc grav pentru sănătatea sau siguranța 
umană, operatorului economic în cauză i se 
oferă posibilitatea de a prezenta observații 
autorității competente într-un termen 
adecvat, înainte de adoptarea oricărei 
măsuri. Dacă au fost luate măsuri fără 
audierea operatorului economic, 
operatorului i se oferă posibilitatea de a 
prezenta observații de îndată ce este 
posibil, iar măsurile luate sunt revizuite 
ulterior fără întârziere.

(2) Cu excepția cazurilor în care este 
necesară o acțiune imediată din cauza unui 
risc grav pentru sănătatea sau siguranța 
umană, operatorului economic în cauză i se 
oferă oportunitatea de a prezenta observații 
autorității competente într-un termen 
adecvat și bine definit, înainte de adoptarea 
oricărei măsuri. Dacă au fost luate măsuri 
fără audierea operatorului economic, 
operatorului i se oferă posibilitatea de a 
prezenta observații de îndată ce este 
posibil, iar măsurile luate sunt revizuite 
ulterior fără întârziere.

Or. en

Amendamentul 699
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice măsură adoptată se retrage sau se 
modifică de îndată ce operatorul economic 
demonstrează că a luat măsuri corective 
eficiente.

(3) Orice măsură adoptată se retrage sau se 
modifică de îndată ce operatorul economic 
demonstrează în mod satisfăcător că a luat 
măsuri corective eficiente.

Or. en
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Amendamentul 700
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează autoritatea 
competentă sau autoritățile competente 
responsabile cu punerea în aplicare a 
prezentului regulament. Acestea pun la 
dispoziția autorităților lor competențele, 
echipamentele, resursele și cunoștințele 
necesare pentru buna desfășurare a 
sarcinilor lor în conformitate cu prezentul 
regulament. Statele membre comunică 
autoritățile competente Comisiei și publică 
o listă a autorităților competente.

(1) Statele membre desemnează autoritatea 
competentă sau autoritățile competente 
responsabile cu punerea în aplicare a 
prezentului regulament. Acestea pun la 
dispoziția autorităților lor competențele, 
echipamentele, resursele și cunoștințele 
necesare pentru buna desfășurare a 
sarcinilor lor în conformitate cu prezentul 
regulament. Statele membre comunică 
autoritățile competente Comisiei și publică 
o listă a autorităților competente împreună 
cu datele de contact ale acestora.

Or. en

Amendamentul 701
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente din statele 
membre cooperează între ele și cu Comisia 
și schimbă reciproc informațiile necesare 
pentru a permite aplicarea uniformă a 
prezentului regulament.

(1) Autoritățile competente din statele 
membre cooperează între ele și cu Comisia, 
precum și cu MDCG, după caz, și schimbă 
reciproc și cu Comisia informațiile 
necesare pentru a permite aplicarea 
uniformă a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 702
Mairead McGuinness
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Propunere de regulament
Articolul 78 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 78a
Grupul consultativ privind dispozitivele 

medicale
(1a) Comisia înființează un Grup 
consultativ privind dispozitivele medicale 
(MDAG) care să o consilieze și să 
consilieze MDCG cu privire la aspectele 
tehnice, științifice, sociale și economice 
ale introducerii pe piață și la 
disponibilitatea tehnologiei medicale și a 
serviciilor conexe în Uniune.
Grupul este compus din reprezentanți ai 
asociațiilor de pacienți, clinicieni, 
infirmiere, îngrijitori și manageri de 
facilități medicale, producători relevanți 
de dispozitive medicale și alte foruri 
relevante.
MDAG este prezidat de un reprezentant al 
Comisiei.
Activitatea MDAG este transparentă, iar 
rezultatele sunt comunicate Comisiei și 
MDCG și sunt puse la dispoziția 
publicului.

Or. en

Justificare

Părțile interesate legitime, sectorul reglementat și alții ar trebui să aibă posibilitatea de a 
consilia Comisia și autoritățile cu privire la aspectele tehnice, științifice, sociale și 
comerciale ale dispozitivelor medicale. În acest scop, Comisia ar trebui să înființeze un grup 
consultativ privind dispozitivele medicale. Activitatea grupului consultativ ar trebui să fie 
transparentă, iar rezultatele ar trebui să fie puse la dispoziția Comisiei și a Grupului de 
coordonare privind dispozitivele medicale înființat prin prezentul regulament.

Amendamentul 703
Mairead McGuinness
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Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru numește, pentru un 
termen de trei ani care poate fi reînnoit, un 
membru și un supleant care oferă expertiză 
în domeniul prezentului regulament, 
precum și un membru și un supleant care 
oferă expertiză în domeniul 
Regulamentului (UE) nr. […/…] [privind 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro]. Un stat membru poate alege să 
desemneze numai un membru și un 
supleant care oferă expertiză în ambele 
domenii.

Fiecare stat membru numește, pentru un 
termen de trei ani care poate fi reînnoit, cel 
puțin un membru și un supleant care oferă 
expertiză în domeniul prezentului 
regulament, precum și un membru și cel 
puțin un supleant care oferă expertiză în 
domeniul Regulamentului (UE) nr. […/…] 
[privind dispozitivele medicale pentru 
diagnostic in vitro]. Un stat membru poate 
alege să desemneze numai un membru și 
cel puțin un supleant care oferă expertiză 
în ambele domenii.

Or. en

Amendamentul 704
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia verifică competențele membrilor 
MDCG. Comisia face publice rezultatele 
verificării sale în fiecare caz și furnizează 
informații cu privire la competențele 
membrilor MDCG.

Or. en

Justificare

Pentru buna funcționare a regulamentului, MDCG ar trebui să fie alcătuit din persoane cu 
competențe recunoscute și relevante în domeniul dispozitivelor medicale. Articolul cere 
dovezi de competență, dar nu clarifică cine ar trebui să verifice aceste competențe.
Competențele trebuie să fie verificate și această verificare ar trebui să fie sarcina Comisiei.
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Amendamentul 705
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) MDCG supraveghează grupul de 
coordonare al organismelor notificate în 
conformitate cu articolul 39.

Or. en

Justificare

MDCG ar trebui să supravegheze grupul de coordonare al organismelor notificate, cu scopul 
de a se asigura că cerințele de participare sunt respectate și de a le permite acestora să fie 
mai bine informate cu privire la starea de organismelor notificate în întreaga UE.

Amendamentul 706
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) MDCG poate invita, de la caz la caz, 
experți și alte părți terțe să participe la
reuniuni sau să transmită contribuții scrise.

(6) După caz, organizațiile care reprezintă 
interesele industriei dispozitivelor 
medicale, cadrele medicale, laboratoarele, 
pacienții și consumatorii de la nivelul 
Uniunii sunt invitați să participe la 
reuniunile MDCG în calitate de 
observatori. MDCG poate invita, de la caz 
la caz, alți experți și alți terți să participe la 
reuniuni sau să transmită contribuții scrise.

Or. en

Justificare

Este recomandabil ca părțile interesate să fie invitate să participe mai degrabă la reuniunile 
plenare ale Grupului de coordonare privind dispozitivele medicale decât doar la reuniunile 
subgrupurilor acestuia, cu scopul de a asigura transparența permanentă și incluziunea 
sistemului de reglementare al UE pentru dispozitive medicale.
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Amendamentul 707
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) MDCG poate institui subgrupuri 
permanente sau temporare. După caz,
organizațiile care reprezintă interesele 
industriei dispozitivelor medicale, cadrele
medicale, laboratoarele, pacienții și
consumatorii de la nivelul Uniunii sunt 
invitați să participe la aceste subgrupuri în 
calitate de observatori.

(7) MDCG instituie un Grup consultativ 
permanent privind dispozitivele medicale 
și poate institui subgrupuri temporare, 
după caz. Organizațiile care reprezintă 
interesele pacienților, ale cadrelor
medicale, ale laboratoarelor, ale 
consumatorilor și ale industriei 
dispozitivelor medicale de la nivelul 
Uniunii sunt invitate să participe la aceste 
subgrupuri în calitate de observatori.

Membrii MDAG pot fi invitați în astfel de 
subgrupuri în calitate de consilieri, după 
caz.

Or. en

Amendamentul 708
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) MDCG instituie un grup de dialog 
între părțile interesate compus din 
reprezentanți ai părților interesate la 
nivelul Uniunii. Acest grup își desfășoară 
activitatea în paralel și colaborează cu 
Grupul de coordonare privind 
dispozitivele medicale (MDCG), oferind 
consiliere Comisiei și statelor membre cu 
privire la diverse aspecte legate de 
tehnologia medicală și de implementarea 
regulamentului.
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Or. en

Amendamentul 709
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) MDCG sprijină Comisia în 
furnizarea, o dată la 6 luni, a unei 
imagini de ansamblu asupra datelor de 
vigilență și asupra activităților de 
supraveghere a pieței, inclusiv luarea de 
măsuri preventive în materie de protecție 
a sănătății. Aceste informații sunt 
accesibile prin intermediul băncii 
europene de date menționate la 
articolul 27.

Or. en

Justificare

Cadrele medicale și publicul vor beneficia de o imagine de ansamblu asupra datelor de 
vigilență și a celor privind supravegherea pieței. Deoarece aceste informații vor necesita o 
manipulare atentă, MDCG este forumul adecvat pentru furnizarea acestor informații pentru 
banca europeană de date.

Amendamentul 710
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) MDCG acționează ca un forum de 
arbitraj pentru litigiile referitoare la 
capitolul IV privind competențele 
organismelor notificate.

Or. en
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Justificare

Echipa de evaluare comună și MDCG ar trebui să monitorizeze în mod eficient activitatea 
organismelor notificate. A acorda MDCG responsabilitatea de a anula suspendarea unui 
organism notificat îi va spori influența.

Amendamentul 711
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 8 – paragraful 1 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- funcționarea MDAG, inclusiv adoptarea 
de avize sau recomandări sau alte luări de 
poziție ale MDAG, după caz.

Or. en

Amendamentul 712
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) evaluează, împreună cu Comisia și 
cu autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate ale statului 
membru în care își are sediul, o cerere de 
notificare depusă de un organism de 
evaluare a conformității, în toate cazurile 
în care organismul solicitant consideră că 
deține competențe în ceea ce privește 
dispozitivele medicale enumerate în 
clasa III, dispozitivele implantate în corp, 
dispozitivele care încorporează o 
substanță considerată medicament sau 
cele care utilizează țesuturi sau celule 
neviabile de origine umană sau animală 
sau derivate ale acestora;
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Or. en

Amendamentul 713
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) stabilește și documentează principiile 
de competență și de calificare de nivel 
înalt, procedurile de selecție și de 
autorizare a persoanelor implicate în 
activitățile de evaluare a conformității 
(cunoștințe, experiență și alte competențe 
necesare), precum și formarea necesară 
(formarea inițială și continuă). Criteriile 
de calificare se referă la diverse funcții în 
cadrul procesului de evaluare a 
conformității, precum și la dispozitivele, 
tehnologiile și domeniile care intră în 
sfera de aplicare a desemnării;

Or. en

Amendamentul 714
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) examinează și aprobă criteriile 
autorităților competente ale statelor 
membre în ceea ce privește articolul 80 
paragraful 1 litera (ab) de mai sus;

Or. en
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Amendamentul 715
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) MDCG creează și menține o listă 
care conține experți clinici cu calificare și 
certificare corespunzătoare, precum și 
specialitățile clinice ale acestora, listă 
care va fi pusă la dispoziția organismelor 
de evaluare a conformității notificate 
pentru dispozitivele medicale enumerate 
în clasa III, dispozitivele implantate în 
corp, dispozitivele care încorporează o 
substanță considerată medicament sau 
dispozitivele care utilizează țesuturi sau 
celule neviabile de origine umană sau 
animală sau derivate ale acestora, în 
scopul de a se conforma cerinței de 
notificare menționate la articolul 44.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta evaluarea completă și corectă a dovezilor clinice de către experți clinici 
independenți, ar trebui să se creeze o listă cu experții clinici recunoscuți la nivel european.
Prin urmare, pentru evaluările dovezilor clinice efectuate, organismele notificate pentru 
dispozitivele din clasa III au obligația de a selecta unul sau mai mulți experți din listă.

Amendamentul 716
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) MDCG audiază MDAG. MDCG ia 
act de adoptarea de avize, recomandări 
sau alte luări de poziție ale MDAG și, 
după caz, le poate adopta.
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Or. en

Amendamentul 717
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuie la controlul anumitor 
evaluări ale conformității în conformitate 
cu articolul 44;

eliminat

Or. en

Amendamentul 718
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuie la controlul anumitor 
evaluări ale conformității în conformitate 
cu articolul 44;

eliminat

Or. en

Justificare

MDCG constituie o parte esențială a cadrului de reglementare. Prin urmare, sarcina sa ar 
trebui să fie descrisă în detaliu.

Amendamentul 719
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuie la controlul anumitor 
evaluări ale conformității în conformitate 
cu articolul 44;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 720
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuie la controlul anumitor 
evaluări ale conformității în conformitate 
cu articolul 44;

(b) monitorizează controlul anumitor 
evaluări ale conformității în conformitate 
cu articolul 44;

Or. fr

Amendamentul 721
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuie la controlul anumitor
evaluări ale conformității în conformitate 
cu articolul 44;

(b) oferă o evaluare științifică privind
anumite tipuri de dispozitive medicale în 
conformitate cu articolul 44;

Or. en

Amendamentul 722
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuie la controlul anumitor 
evaluări ale conformității în conformitate 
cu articolul 44;

(b) monitorizează în mod regulat 
progresul tehnic, în special pentru 
dispozitivele medicale implantabile din 
clasa III;

Or. en

Justificare

MDCG ar trebui să joace un rol esențial în îmbunătățirea siguranței pacienților. Acest lucru 
necesită o descriere și o specificare în detaliu a responsabilităților în comparație cu proiectul 
de propunere, inclusiv ideea că cerințele de bază și standardele în materie de dispozitive
trebuie să fie compatibile cu progresul tehnic. Un alt aspect important pentru sistem este 
supravegherea pieței, care intervine după introducerea pe piață. Resursele limitate în materie 
de finanțare și personal solicită îmbunătățirea coordonării și a cooperării statelor membre.

Amendamentul 723
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) evaluează dacă cerințele de bază 
privind siguranța și funcționarea
dispozitivelor medicale urmărite de 
prezentul regulament sunt suficiente și
identifică modificările necesare la 
anexa I.

Or. en

Justificare

MDCG ar trebui să joace un rol esențial în îmbunătățirea siguranței pacienților. Acest lucru 
necesită o descriere și o specificare în detaliu a responsabilităților în comparație cu proiectul 
de propunere, inclusiv ideea că cerințele de bază și standardele în materie de dispozitive 
trebuie să fie compatibile cu progresul tehnic. Un alt aspect important pentru sistem este 
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supravegherea pieței, care intervine după introducerea pe piață. Resursele limitate în materie 
de finanțare și personal solicită îmbunătățirea coordonării și a cooperării statelor membre.

Amendamentul 724
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

MDCG constituie o parte esențială a cadrului de reglementare. Prin urmare, sarcina sa ar 
trebui să fie descrisă în detaliu.

Amendamentul 725
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) asistă autoritățile competente ale 
statelor membre la activitățile de 
coordonare în domeniul investigațiilor 
clinice, al vigilenței și al supravegherii 
pieței;

(d) elaborează orientări pentru studii 
clinice privind dispozitivele medicale;
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Or. en

Justificare

MDCG ar trebui să joace un rol esențial în îmbunătățirea siguranței pacienților. Acest lucru 
necesită o descriere și o specificare în detaliu a responsabilităților în comparație cu proiectul 
de propunere, inclusiv ideea că cerințele de bază și standardele în materie de dispozitive 
trebuie să fie compatibile cu progresul tehnic. Un alt aspect important pentru sistem este 
supravegherea pieței, care intervine după introducerea pe piață. Resursele limitate în materie 
de finanțare și personal solicită îmbunătățirea coordonării și a cooperării statelor membre.

Amendamentul 726
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

MDCG constituie o parte esențială a cadrului de reglementare. Prin urmare, sarcina sa ar 
trebui să fie descrisă în detaliu.

Amendamentul 727
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) revizuiește în mod regulat normele și
standardele în materie de dispozitive 
medicale;

Or. en
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Justificare

MDCG ar trebui să joace un rol esențial în îmbunătățirea siguranței pacienților. Acest lucru 
necesită o descriere și o specificare în detaliu a responsabilităților în comparație cu proiectul 
de propunere, inclusiv ideea că cerințele de bază și standardele în materie de dispozitive 
trebuie să fie compatibile cu progresul tehnic. Un alt aspect important pentru sistem este 
supravegherea pieței, care intervine după introducerea pe piață. Resursele limitate în materie 
de finanțare și personal solicită îmbunătățirea coordonării și a cooperării statelor membre.

Amendamentul 728
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) contribuie la armonizarea în statele 
membre a practicilor administrative 
referitoare la dispozitivele medicale.

eliminat

Or. en

Justificare

MDCG constituie o parte esențială a cadrului de reglementare. Prin urmare, sarcina sa ar 
trebui să fie descrisă în detaliu.

Amendamentul 729
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) dezvoltă și pune în aplicare un cadru 
pentru un program european de 
supraveghere a pieței.

Or. en

Justificare

MDCG ar trebui să joace un rol esențial în îmbunătățirea siguranței pacienților. Acest lucru 
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necesită o descriere și o specificare în detaliu a responsabilităților în comparație cu proiectul 
de propunere, inclusiv ideea că cerințele de bază și standardele în materie de dispozitive 
trebuie să fie compatibile cu progresul tehnic. Un alt aspect important pentru sistem este 
supravegherea pieței, care intervine după introducerea pe piață. Resursele limitate în materie 
de finanțare și personal solicită îmbunătățirea coordonării și a cooperării statelor membre.

Amendamentul 730
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) monitorizează permanent progresul 
tehnic, în special în domeniul 
dispozitivelor implantabile, și evaluează 
dacă cerințele esențiale de siguranță și de 
funcționare prevăzute de prezentul 
regulament sunt adecvate pentru a 
asigura siguranța și funcționarea 
dispozitivelor medicale și identifică nevoia 
de modificare a anexei I;
(fb) dezvoltă orientări privind trialurile 
clinice ale anumitor dispozitive medicale;
(fc) contribuie la dezvoltarea de standarde 
în materie de dispozitive medicale;
(fd) contribuie la dezvoltarea unor 
specificații tehnice comune (STC);
(fe) dezvoltă și menține un cadru pentru 
un program european de supraveghere a 
pieței;
(ff) dezvoltă cerințe minime privind un 
sistem de control al calității pentru 
autoritățile naționale de supraveghere a 
pieței;
(fg) organizează proiecte comune de 
supraveghere a pieței și proiecte de testare 
comune;
(fh) organizează programe de formare și 
schimburi de funcționari naționali în 
domeniul supravegherii pieței, al 
desemnării și monitorizării organismelor 
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notificate și al investigațiilor clinice;
(fi) organizează campanii de informare și 
programe de vizite comune;
(fj) furnizează avize cu privire la 
aplicarea criteriilor de clasificare 
prevăzute în anexa VII la un dispozitiv dat 
sau la o categorie sau grup de dispozitive 
în conformitate cu articolul 41 
alineatul (3) în termen de șase luni;
(fk) la cererea Comisiei, furnizează avize 
privind clasificarea unui dispozitiv sau a 
unei categorii sau a unui grup de 
dispozitive în conformitate cu articolul 41 
alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 731
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) dezvoltă cerințe minime privind un 
sistem de control al calității pentru 
autoritățile naționale de supraveghere a 
pieței.

Or. en

Justificare

MDCG ar trebui să joace un rol esențial în îmbunătățirea siguranței pacienților. Acest lucru 
necesită o descriere și o specificare în detaliu a responsabilităților în comparație cu proiectul 
de propunere, inclusiv ideea că cerințele de bază și standardele în materie de dispozitive 
trebuie să fie compatibile cu progresul tehnic. Un alt aspect important pentru sistem este 
supravegherea pieței, care intervine după introducerea pe piață. Resursele limitate în materie 
de finanțare și personal solicită îmbunătățirea coordonării și a cooperării statelor membre.

Amendamentul 732
Holger Krahmer
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Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) organizează proiecte comune de 
supraveghere a pieței și proiecte comune 
de testare în statele membre.

Or. en

Justificare

MDCG ar trebui să joace un rol esențial în îmbunătățirea siguranței pacienților. Acest lucru 
necesită o descriere și o specificare în detaliu a responsabilităților în comparație cu proiectul 
de propunere, inclusiv ideea că cerințele de bază și standardele în materie de dispozitive 
trebuie să fie compatibile cu progresul tehnic. Un alt aspect important pentru sistem este 
supravegherea pieței, care intervine după introducerea pe piață. Resursele limitate în materie 
de finanțare și personal solicită îmbunătățirea coordonării și a cooperării statelor membre.

Amendamentul 733
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera fd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fd) organizează schimbul de competențe 
între statele membre în ceea ce privește 
supravegherea pieței, organismele 
notificate și evaluările clinice.

Or. en

Justificare

MDCG ar trebui să joace un rol esențial în îmbunătățirea siguranței pacienților. Acest lucru 
necesită o descriere și o specificare în detaliu a responsabilităților în comparație cu proiectul 
de propunere, inclusiv ideea că cerințele de bază și standardele în materie de dispozitive 
trebuie să fie compatibile cu progresul tehnic. Un alt aspect important pentru sistem este 
supravegherea pieței, care intervine după introducerea pe piață. Resursele limitate în materie 
de finanțare și personal solicită îmbunătățirea coordonării și a cooperării statelor membre.
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Amendamentul 734
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera fe (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fe) organizează campanii de informare și 
programe de verificare comune.

Or. en

Justificare

MDCG ar trebui să joace un rol esențial în îmbunătățirea siguranței pacienților. Acest lucru 
necesită o descriere și o specificare în detaliu a responsabilităților în comparație cu proiectul 
de propunere, inclusiv ideea că cerințele de bază și standardele în materie de dispozitive 
trebuie să fie compatibile cu progresul tehnic. Un alt aspect important pentru sistem este 
supravegherea pieței, care intervine după introducerea pe piață. Resursele limitate în materie 
de finanțare și personal solicită îmbunătățirea coordonării și a cooperării statelor membre.

Amendamentul 735
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera ff (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ff) creează premisele posibilității de a 
furniza în termen de 6 luni un aviz 
privind o cerere de clasificare în 
anexa VII pentru un anumit dispozitiv 
medical sau grupuri de dispozitive 
medicale în conformitate cu articolul 41 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

MDCG ar trebui să joace un rol esențial în îmbunătățirea siguranței pacienților. Acest lucru 
necesită o descriere și o specificare în detaliu a responsabilităților în comparație cu proiectul 
de propunere, inclusiv ideea că cerințele de bază și standardele în materie de dispozitive 
trebuie să fie compatibile cu progresul tehnic. Un alt aspect important pentru sistem este 
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supravegherea pieței, care intervine după introducerea pe piață. Resursele limitate în materie 
de finanțare și personal solicită îmbunătățirea coordonării și a cooperării statelor membre.

Amendamentul 736
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera fg (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fg) creează premisele posibilității de a 
furniza un aviz privind o cerere a 
Comisiei de clasificare a unui anumit 
dispozitiv medical sau a unor grupuri de 
dispozitive medicale în conformitate cu 
articolul 41 alineatul (4).

Or. en

Justificare

MDCG ar trebui să joace un rol esențial în îmbunătățirea siguranței pacienților. Acest lucru 
necesită o descriere și o specificare în detaliu a responsabilităților în comparație cu proiectul 
de propunere, inclusiv ideea că cerințele de bază și standardele în materie de dispozitive 
trebuie să fie compatibile cu progresul tehnic. Un alt aspect important pentru sistem este 
supravegherea pieței, care intervine după introducerea pe piață. Resursele limitate în materie 
de finanțare și personal solicită îmbunătățirea coordonării și a cooperării statelor membre.

Amendamentul 737
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1 – litera fh (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fh) dezvoltă un program-cadru pentru 
supravegherea ulterioară introducerii pe 
piață.

Or. en
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Justificare

MDCG ar trebui să joace un rol esențial în îmbunătățirea siguranței pacienților. Acest lucru 
necesită o descriere și o specificare în detaliu a responsabilităților în comparație cu proiectul 
de propunere, inclusiv ideea că cerințele de bază și standardele în materie de dispozitive 
trebuie să fie compatibile cu progresul tehnic. Un alt aspect important pentru sistem este 
supravegherea pieței, care intervine după introducerea pe piață. Resursele limitate în materie 
de finanțare și personal solicită îmbunătățirea coordonării și a cooperării statelor membre.

Amendamentul 738
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 80 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 80a
Consiliul consultativ științific

(1) Comisia înființează și oferă sprijin 
logistic unui Consiliu consultativ științific 
compus din cel mult 15 experți științifici 
și/sau clinici în domeniul dispozitivelor 
medicale, numiți cu titlu personal de către 
MDCG.
(2) La numirea acestor experți, Comisia 
asigură o acoperire largă, adecvată și 
echilibrată a disciplinelor medicale 
relevante pentru dispozitivele medicale, 
publicarea oricăror interese care ar putea 
afecta desfășurarea activității acestora și 
semnarea unei clauze de confidențialitate.
Consiliul consultativ științific poate 
institui comitete de experți aflate sub 
responsabilitatea sa pentru anumite 
discipline medicale. Comisia sau MDCG 
îi poate solicita Consiliului consultativ 
științific să furnizeze consiliere științifică 
cu privire la orice aspect referitor la 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament.
(3) Consiliul consultativ științific numește 
un președinte și un vicepreședinte din 
rândul membrilor săi, cu un mandat de 
trei ani care poate fi reînnoit o singură 
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dată. În situații justificate în mod 
corespunzător, majoritatea membrilor 
poate solicita președintelui și/sau 
vicepreședintelui să demisioneze.
(4) Consiliul consultativ științific își 
stabilește regulamentul de procedură care 
prevede, în special, proceduri pentru:
(a) funcționarea comitetelor de experți;
(b) numirea și înlocuirea președintelui și 
a vicepreședintelui acestuia;
(c) evaluarea științifică prevăzută la 
articolul 44, inclusiv în cazurile de 
urgență.
Regulamentul de procedură intră în 
vigoare după primirea avizului favorabil 
din partea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 739
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Redactare îmbunătățită și definire mai clară a sarcinilor laboratoarelor de referință.

Amendamentul 740
Peter Liese
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Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Laboratoarele de referință vor dispune de cunoștințele, experiența și abilitățile tehnice 
corespunzătoare pentru a contribui la elaborarea de STC. Îmbunătățirea modului de 
redactare.

Amendamentul 741
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Membrii MDCG și personalul 
laboratoarelor de referință ale UE nu au 
interese financiare sau de altă natură în 
industria dispozitivelor medicale care le-ar
putea afecta imparțialitatea. Aceștia se 
angajează să acționeze în interesul public și 
în mod independent. Aceștia declară orice 
interese directe și indirecte pe care le-ar 
putea avea în industria dispozitivelor 
medicale și actualizează această declarație
ori de câte ori apare o modificare relevantă.
La cerere, declarația de interese este 
accesibilă publicului. Prezentul articol nu 
se aplică reprezentanților organizațiilor 
părților interesate care participă la 
subgrupuri ale MDCG.

(1) Membrii MDCG și personalul 
laboratoarelor de referință ale UE nu au 
interese financiare sau de altă natură în 
industria dispozitivelor medicale sau în 
lanțul de aprovizionare care le-ar putea 
afecta imparțialitatea. Aceștia se angajează 
să acționeze în interesul public și în mod 
independent. Aceștia declară orice interese 
directe și indirecte pe care le-ar putea avea 
în industria dispozitivelor medicale sau în 
lanțul de aprovizionare și actualizează 
această declarație ori de câte ori apare o 
modificare relevantă. La cerere, declarația 
de interese este accesibilă publicului.
Prezentul articol nu se aplică 
reprezentanților organizațiilor părților 
interesate care participă la subgrupuri ale 
MDCG.

Or. en
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Amendamentul 742
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Membrii MDCG și personalul 
laboratoarelor de referință ale UE nu au 
interese financiare sau de altă natură în 
industria dispozitivelor medicale care le-ar 
putea afecta imparțialitatea. Aceștia se 
angajează să acționeze în interesul public și 
în mod independent. Aceștia declară orice 
interese directe și indirecte pe care le-ar 
putea avea în industria dispozitivelor 
medicale și actualizează această declarație 
ori de câte ori apare o modificare relevantă.
La cerere, declarația de interese este 
accesibilă publicului. Prezentul articol nu 
se aplică reprezentanților organizațiilor 
părților interesate care participă la 
subgrupuri ale MDCG.

(1) Membrii MDCG și personalul 
laboratoarelor de referință ale UE nu au 
interese financiare sau de altă natură în 
industria dispozitivelor medicale care le-ar 
putea afecta imparțialitatea. Aceștia se 
angajează să acționeze în interesul public și 
în mod independent. Aceștia declară orice 
interese directe și indirecte pe care le-ar 
putea avea în industria dispozitivelor 
medicale și actualizează această declarație 
ori de câte ori apare o modificare relevantă.
Declarația de interese este accesibilă 
publicului pe site-ul internet al Comisiei 
Europene.

Or. en

Amendamentul 743
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Membrii MDCG și personalul 
laboratoarelor de referință ale UE nu au 
interese financiare sau de altă natură în 
industria dispozitivelor medicale care le-ar 
putea afecta imparțialitatea. Aceștia se 
angajează să acționeze în interesul public și 
în mod independent. Aceștia declară orice 
interese directe și indirecte pe care le-ar 
putea avea în industria dispozitivelor 

(1) Membrii MDCG și personalul 
laboratoarelor de referință ale UE nu au 
interese financiare sau de altă natură în 
industria dispozitivelor medicale care le-ar 
putea afecta imparțialitatea. Aceștia se 
angajează să acționeze în interesul public și 
în mod independent. Aceștia declară orice 
interese directe și indirecte pe care le-ar 
putea avea în industria dispozitivelor 
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medicale și actualizează această declarație 
ori de câte ori apare o modificare relevantă.
La cerere, declarația de interese este 
accesibilă publicului. Prezentul articol nu 
se aplică reprezentanților organizațiilor 
părților interesate care participă la 
subgrupuri ale MDCG.

medicale și actualizează această declarație 
ori de câte ori apare o modificare relevantă.
Declarația de interese este accesibilă 
publicului. Prezentul alineat nu se aplică 
reprezentanților organizațiilor părților 
interesate care participă la subgrupuri ale 
MDCG.

Or. en

Amendamentul 744
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Experților și altor părți terțe invitate, 
de la caz la caz, de către MDCG, li se 
solicită să își declare interesele în ceea ce 
privește chestiunea în cauză.

(2) Reprezentanții organizațiilor părților 
interesate care participă la subgrupuri ale 
MDCG declară orice interese directe și 
indirecte pe care le-ar putea avea în 
industria dispozitivelor medicale și 
actualizează această declarație ori de câte 
ori apare o modificare relevantă.
Declarația de interese este accesibilă 
publicului pe site-ul internet al Comisiei 
Europene. Această dispoziție nu se aplică 
reprezentanților sectorului dispozitivelor 
medicale.

Or. en

Amendamentul 745
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Experților și altor părți terțe invitate, 
de la caz la caz, de către MDCG, li se 
solicită să își declare interesele în ceea ce 

(2) Experții și alți terți invitați, de la caz la 
caz, de către MDCG, își declară interesele 
în ceea ce privește chestiunea în cauză, iar 
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privește chestiunea în cauză. declarația lor de interese a acestora este 
permanent accesibilă publicului.

Or. en

Amendamentul 746
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 82 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 82a
Consiliere științifică

(1) Comisia facilitează accesul 
producătorilor de dispozitive inovatoare 
aflate sub incidența evaluării științifice 
prevăzute la articolul 44 la consiliere 
științifică oferită de Consiliul consultativ 
științific sau de un laborator de referință 
al UE și la informații privind criteriile 
unei evaluări adecvate a conformității 
unui dispozitiv, în special în ceea ce 
privește datele clinice necesare pentru 
evaluarea clinică.
(2) Consilierea științifică oferită de 
Consiliul consultativ științific sau de un 
laborator de referință al UE nu este 
obligatorie.
(3) Comisia publică rezumate ale 
consilierii științifice menționate la 
alineatul (1), cu condiția eliminării 
tuturor informațiilor comerciale de 
natură confidențială.

Or. en

Amendamentul 747
Alda Sousa
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Propunere de regulament
Articolul 83 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia și statele membre iau toate 
măsurile necesare pentru a asigura crearea 
unor dispozitive medicale care să colecteze 
experiența privind utilizarea ulterioară 
introducerii pe piață a unor astfel de 
dispozitive. Aceste registre contribuie la 
evaluarea independentă a siguranței și 
funcționării dispozitivelor pe termen lung, 
precum și la trasabilitatea dispozitivelor.

Or. en

Amendamentul 748
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 83 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Crearea unor astfel de registre este coordonată și armonizată pentru a evita o colectare 
dificilă a datelor cu utilizare limitată și pentru a garanta că resursele investite în crearea 
registrelor sunt utilizate în mod eficient. Numai printr-o organizare coordonată și armonizată 
a registrelor se poate facilita o analiză în comun și se pot obține informații valoroase privind 
siguranța ulterioară introducerii pe piață.



PE510.767v01-00 86/181 AM\936128RO.doc

RO

Amendamentul 749
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 86 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 750
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 87 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 751
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competența de a adopta actele delegate 
menționată la articolul 2 alineatele (2) și 
(3), articolul 4 alineatul (5), articolul 8 
alineatul (2), articolul 17 alineatul (4), 
articolul 24 alineatul (7), articolul 25 
alineatul (7), articolul 29 alineatul (2), 
articolul 40 alineatul (2), articolul 41 
alineatul (4), articolul 42 alineatul (11), 
articolul 45 alineatul (5), articolul 51 
alineatul (7), articolul 53 alineatul (3),
articolul 74 alineatul (4) și articolul 81 
alineatul (6) este conferită Comisiei sub 
rezerva condițiilor prevăzute în prezentul 
articol.

(1) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 2 alineatele (2) și 
(3), articolul 4 alineatul (5), articolul 8 
alineatul (2), articolul 17 alineatul (4), 
articolul 24 alineatul (7), articolul 25 
alineatul (7), articolul 29 alineatul (2), 
articolul 40 alineatul (2), articolul 74 
alineatul (4) și articolul 81 alineatul (6) 
este conferită Comisiei sub rezerva 
condițiilor prevăzute la prezentul articol.

Or. fr

Amendamentul 752
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În elaborarea actelor delegate, Comisia 
solicită consiliere din partea MDCG.
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Or. en

Amendamentul 753
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 alineatele (2) și (3), articolul 4 
alineatul (5), articolul 8 alineatul (2), 
articolul 17 alineatul (4), articolul 24 
alineatul (7), articolul 25 alineatul (7), 
articolul 29 alineatul (2), articolul 40 
alineatul (2), articolul 41 alineatul (4), 
articolul 42 alineatul (11), articolul 45 
alineatul (5), articolul 51 alineatul (7), 
articolul 53 alineatul (3), articolul 74 
alineatul (4) și articolul 81 alineatul (6) 
este conferită Comisiei pentru o perioadă 
de timp nedeterminată de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 alineatele (2) și (3), articolul 4 
alineatul (5), articolul 8 alineatul (2), 
articolul 17 alineatul (4), articolul 24 
alineatul (7), articolul 25 alineatul (7), 
articolul 29 alineatul (2), articolul 40 
alineatul (2), articolul 74 alineatul (4) și 
articolul 81 alineatul (6) este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 754
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 alineatele (2) și (3), articolul 4 
alineatul (5), articolul 8 alineatul (2), 
articolul 17 alineatul (4), articolul 24 
alineatul (7), articolul 25 alineatul (7), 
articolul 29 alineatul (2), articolul 40 
alineatul (2), articolul 41 alineatul (4), 
articolul 42 alineatul (11), articolul 45 
alineatul (5), articolul 51 alineatul (7), 

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 alineatele (2) și (3), articolul 4 
alineatul (5), articolul 8 alineatul (2), 
articolul 17 alineatul (4), articolul 24 
alineatul (7), articolul 25 alineatul (7), 
articolul 29 alineatul (2), articolul 40 
alineatul (2),articolul 74 alineatul (4) și 
articolul 81 alineatul (6) poate fi revocată 
în orice moment de către Parlamentul 



AM\936128RO.doc 89/181 PE510.767v01-00

RO

articolul 53 alineatul (3), articolul 74 
alineatul (4) și articolul 81 alineatul (6) 
poate fi revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificată în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua următoare datei publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate care sunt deja 
în vigoare.

European sau de către Consiliu. O decizie 
de revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
următoare datei publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau de la o 
dată ulterioară menționată în decizie.
Decizia nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Or. fr

Amendamentul 755
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(4) În conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 32 
alineatul (2), Comisia poate, la cererea 
unui stat membru sau din proprie inițiativă, 
să adopte măsurile necesare pentru a 
determina dacă un anumit produs sau grup 
de produse se încadrează în definiția 
«produs cosmetic».”

„(4) În conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 32 
alineatul (2), Comisia poate, la cererea 
unui stat membru sau din proprie inițiativă, 
să adopte măsurile necesare pentru a 
determina dacă un anumit produs se 
încadrează în definiția «produs cosmetic».”
Comitetul permanent pentru produse 
cosmetice și părțile interesate relevante 
oferă Comisiei asistență, consiliere și 
expertiză cu privire la cazurile cosmetice 
incerte.

Or. en

Justificare

Calificarea drept produs cosmetic incert este legată în esență de o evaluare de la caz la caz a 
unui anumit produs, a prezentării și a indicațiilor acestuia. Contextul cultural și limba sunt 
importante în percepția națională a unui produs cosmetic și a indicațiilor acestuia pentru 
consumatori și sunt esențiale în calificarea unui produs cosmetic. În scopul de a lua decizii 
bine informate cu privire la statutul cazurilor cosmetice incerte, Comisia trebuie să fie 



PE510.767v01-00 90/181 AM\936128RO.doc

RO

consiliată de experți proveniți din statele membre și din sectoarele în cauză.

Amendamentul 756
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la 
Directivele 90/385/CEE și 93/42/CEE, 
organismele de evaluare a conformității 
care sunt conforme cu prezentul 
regulament pot fi desemnate și notificate 
înainte de data aplicării acestuia.
Organismele notificate care sunt desemnate 
și notificate în conformitate cu prezentul 
regulament pot aplica procedurile de 
evaluare a conformității prevăzute în 
prezentul regulament și pot emite 
certificate în conformitate cu prezentul 
regulament înainte de data aplicării 
acestuia.

(4) Prin derogare de la 
Directivele 90/385/CEE și 93/42/CEE, 
organismele de evaluare a conformității 
care sunt conforme cu prezentul 
regulament pot fi desemnate și notificate 
înainte de data aplicării acestuia.
Organismele notificate care sunt desemnate 
și notificate în conformitate cu prezentul 
regulament pot aplica procedurile de 
evaluare a conformității prevăzute în 
prezentul regulament și pot emite 
certificate în conformitate cu prezentul 
regulament înainte de data aplicării 
acestuia dacă se asigură că s-au 
implementat actele delegate și actele de 
punere în aplicare relevante.

Or. de

Amendamentul 757
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dispozitivele care se încadrează în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament în conformitate cu articolul 1 
alineatul (2) litera (e), care au fost
introduse pe piață sau au fost puse în 
funcțiune în mod legal în conformitate cu 
normele în vigoare în statele membre 

(7) Dispozitivele din clasele IIb și III care 
se încadrează în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament și care au fost 
introduse legal pe piață sau puse în 
funcțiune în conformitate cu normele în 
vigoare în statele membre înainte de 
punerea în aplicare a prezentului 
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înainte de aplicarea prezentului 
regulament, pot continua să fie introduse 
pe piață și puse în funcțiune în statele 
membre în cauză.

regulament, fac obiectul unei autorizări 
de introducere pe piață, astfel cum se 
menționează în articolul 41. Într-o 
perioadă de tranziție de șase luni de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, producătorii sau entitatea 
responsabilă pentru introducerea pe piață 
a dispozitivelor raportează organismului 
centralizat sau descentralizat de 
autorizare – după caz – dispozitivele 
medicale din clasele IIb și III pe care le-
au introdus pe piață, împreună cu 
rezultatele procedurii de evaluare a 
conformității, în scopul de a putea fi 
comercializate în continuare pentru o 
perioadă de cinci ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament. După 
expirarea acestei perioade, respectivele 
dispozitive nu pot fi introduse în 
continuare pe piață fără acordarea, între 
timp, a unei autorizații sau fără 
depunerea unei cereri de acordare a 
autorizației.
Toate celelalte dispozitive care se 
încadrează în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament și care au fost 
introduse pe piață sau au fost puse în 
funcțiune în mod legal în conformitate cu 
normele în vigoare în statele membre 
înainte de aplicarea prezentului 
regulament, care sunt deja pe piață, pot 
continua să fie introduse pe piață și puse în 
funcțiune în statele membre în cauză.

Or. en

Justificare

Până în prezent, dispozitivele medicale cu risc ridicat puteau fi introduse pe piață numai pe 
baza unei proceduri de evaluare a conformității efectuate de un organism notificat, 
comandată de către producător, ceea ce a condus, în anumite cazuri, la catastrofe sanitare.
După intrarea în vigoare a prezentului regulament, nu ar trebui să existe standarde duble 
pentru aceste dispozitive, în funcție de momentul introducerii pe piață.

Amendamentul 758
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini
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Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Articolul 25 alineatele (2) și (3) și 
articolul 45 alineatul (4) se aplică de la [18 
luni de la data aplicării menționată la 
alineatul (2)];

(a) Articolul 25 alineatele (2) și (3) și 
articolul 45 alineatul (4) se aplică de la [18 
luni de la data aplicării menționată la 
alineatul (2)], cu condiția ca sistemul 
electronic relevant să fi fost validat și pus 
în funcțiune;

Or. en

Justificare

Obligația de a încărca date într-un sistem electronic poate fi respectată doar dacă sistemele 
(sistemul electronic de înregistrare a dispozitivelor și a operatorilor economici/sistemul 
electronic de colectare și prelucrare a informațiilor privind certificatele eliberate de 
organismele notificate) sunt pregătite și funcționale în timp util.

Amendamentul 759
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) reduce pe cât posibil riscurile rămase 
prin luarea de măsuri adecvate de protecție, 
inclusiv prin sisteme de alarmă; și

(c) reduce pe cât posibil riscurile rămase 
prin luarea de măsuri adecvate de protecție, 
inclusiv prin sisteme de alarmă; prin 
urmare, ar trebui să ia în considerare cele 
mai recente instrumente și concepte 
dezvoltate în evaluarea pericolelor și a 
riscurilor pe baza unor modele umane 
relevante, a căilor de toxicitate, a 
parcursului rezultatelor adverse și a 
toxicologiei bazată pe dovezi; și

Or. en

Justificare

- După cum au afirmat comitetele științifice ale CE în documentul de dezbatere „Abordarea 



AM\936128RO.doc 93/181 PE510.767v01-00

RO

noilor provocări pentru evaluarea riscurilor - octombrie 2012”: „Se preconizează o tranziție 
către utilizarea a tot mai multe date privind perturbațiile semnificative din punct de vedere 
biologic ale căilor-cheie de toxicitate”. În plus, analiza REACH de la începutul acestui an 
(februarie 2013) conține observații similare pe marginea acestor mecanisme pentru a 
răspunde mai bine noilor provocări în materie de evaluare a pericolelor și a riscurilor.

Amendamentul 760
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) literele (a), (b), (c) și (d) de mai sus 
nu reduc necesitatea unor investigații 
clinice și a unei monitorizări ulterioare 
introducerii pe piață, cu scopul de a 
aborda în mod adecvat riscurile, 
pericolele și funcționarea dispozitivelor 
clinice.

Or. en

Amendamentul 761
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 7 – subpunctul 7.1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) compatibilității fizice dintre părțile 
fabricate de diferiți producători ale 
dispozitivelor care conțin cel puțin o parte 
implantabilă;

Or. en

Amendamentul 762
Vittorio Prodi
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Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 7 – subpunctul 7.4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

7.4. Dispozitivele sunt proiectate și 
fabricate astfel încât să se reducă pe cât 
posibil și în mod adecvat riscurile 
prezentate de substanțele care s-ar putea 
infiltra sau scurge din dispozitiv. Se acordă 
o atenție specială substanțelor cancerigene, 
mutagene sau toxice pentru reproducere, în 
conformitate cu partea 3 din anexa VI la 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor, de modificare și de abrogare 
a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, 
precum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, 
precum și substanțelor care afectează 
sistemul endocrin pentru care există dovezi 
științifice ale unor efecte probabile grave 
pentru sănătatea umană și care sunt 
identificate în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 59 din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH). Se acordă atenție specială 
recomandărilor formulate de comitetele 
științifice ale CE (CSRSEN, CSSC și 
CSRSM) în documentul de dezbatere 
intitulat „Abordarea noilor provocări 
pentru evaluarea riscurilor –
octombrie 2012” și în analiza REACH 
(COM(2013) 49 final – februarie 2013), 
care au admis că „toxicologia trece 
printr-o tranziție către o abordare mai 
mecanică, pe bază de căi, celule și 
computer, întemeiată pe evaluarea 
modului toxic de acțiune a unei 
substanțe”.

Or. en
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Amendamentul 763
Alda Sousa

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 7 – subpunctul 7.4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

7.4. Dispozitivele sunt proiectate și 
fabricate astfel încât să se reducă pe cât 
posibil și în mod adecvat riscurile 
prezentate de substanțele periculoase.
Substanțele cancerigene, mutagene sau 
toxice pentru reproducere, în conformitate 
cu partea 3 din anexa VI la 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor, de modificare și de abrogare 
a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, 
precum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, sunt 
eliminate treptat în termen de 5 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, cu excepția cazului în care 
nu există nicio substanță alternativă mai 
sigură. Dacă nu există alternative mai 
sigure, dispozitivul medical este etichetat 
și producătorul furnizează, în cadrul 
documentației tehnice, o justificare 
specifică pentru utilizarea acestor 
substanțe, ținând cont de respectarea 
cerințelor generale privind funcționarea 
și siguranța, în special a prezentului 
paragraf, iar în instrucțiunile de utilizare 
furnizează informații cu privire la 
riscurile reziduale pentru aceste grupuri 
de pacienți și, după caz, la măsurile de 
precauție adecvate. Dispozitivele care 
conțin substanțe ce afectează sistemul 
endocrin, care intră în contact cu 
organismul pacientului și pentru care 
există dovezi științifice ale unor efecte 
probabile grave pentru sănătatea umană și 
care sunt identificate în conformitate cu 
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procedura prevăzută la articolul 59 din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), sau substanțele despre care se 
știe sau se presupune că sunt perturbatori 
endocrini în conformitate cu 
Recomandarea Comisiei (2013/.../UE) 
privind criteriile de identificare a 
perturbatorilor endocrini sunt eliminate 
în mod treptat în termen de 5 ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, dacă nu există substanțe 
alternative mai sigure. În cazul în care nu 
există substanțe alternative mai sigure, 
dispozitivul medical este etichetat și 
producătorul furnizează, în cadrul 
documentației tehnice, o justificare 
specifică pentru utilizarea acestor 
substanțe, ținând cont de respectarea 
cerințelor generale privind siguranța și 
funcționarea, în special a prezentului 
paragraf, iar în instrucțiunile de utilizare 
furnizează informații cu privire la 
riscurile reziduale pentru aceste grupuri 
de pacienți și, după caz, la măsurile de 
precauție adecvate.

Or. en

Amendamentul 764
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 7 – subpunctul 7.4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7.4. Dispozitivele sunt proiectate și 
fabricate astfel încât să se reducă pe cât 
posibil și în mod adecvat riscurile 
prezentate de substanțele care s-ar putea 
infiltra sau scurge din dispozitiv. Se acordă 
o atenție specială substanțelor cancerigene, 

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

mutagene sau toxice pentru reproducere, în 
conformitate cu partea 3 din anexa VI la 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor, de modificare și de abrogare 
a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, 
precum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, 
precum și substanțelor care afectează 
sistemul endocrin pentru care există dovezi 
științifice ale unor efecte probabile grave 
pentru sănătatea umană.

Or. en

Justificare

Propunerea limitează atenția deosebită care ar trebui acordată perturbatorilor endocrini la 
cei identificați în temeiul REACH. Această propunere este prea restrictivă. De exemplu, ar 
trebui să se țină seama și de viitoarele criterii ale Comisiei cu privire la perturbatorii 
endocrini.

Amendamentul 765
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 7 – subpunctul 7.4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7.4. Dispozitivele sunt proiectate și 
fabricate astfel încât să se reducă pe cât 
posibil și în mod adecvat riscurile 
prezentate de substanțele care s-ar putea 
infiltra sau scurge din dispozitiv. Se acordă 

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

o atenție specială substanțelor cancerigene, 
mutagene sau toxice pentru reproducere, în 
conformitate cu partea 3 din anexa VI la 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor, de modificare și de abrogare 
a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, 
precum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, 
precum și substanțelor care afectează 
sistemul endocrin pentru care există dovezi 
științifice ale unor efecte probabile grave 
pentru sănătatea umană sau care sunt 
identificate în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 59 din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), sau substanțelor despre care se 
știe sau se presupune că sunt perturbatori 
endocrini în conformitate cu 
Recomandarea Comisiei (2013/.../UE) 
privind criteriile de identificare a 
perturbatorilor endocrini.

Or. en

Justificare

Nu este adecvat ca identificarea perturbatorilor endocrini să fie corelată cu articolul 59 din 
Regulamentul REACH, deoarece aceasta nu este o listă completă a perturbatorilor endocrini.
Identificarea ca perturbator endocrin în temeiul REACH, care este foarte lentă (până în 
prezent s-a efectuat doar pentru foarte puține substanțe) și care urmează o logică diferită 
(lista substanțelor candidate), ar trebui să reprezinte o singură opțiune. În prezent, Comisia 
este în curs de stabilire a criteriilor de identificare a perturbatorilor endocrini și viitoarea 
recomandare ar trebui să furnizeze o referință adecvată.

Amendamentul 766
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage
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Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 7 – subpunctul 7.4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă dispozitivele, sau părți ale acestora, 
destinate

Dispozitivele, sau părți ale acestora, 
destinate

Or. en

[AT4AM separă artificial acest paragraf în mai multe părți (din cauza punctelor care 
urmează după textul de mai sus). Prezentul amendament trebuie citit împreună cu 

amendamentul depus de aceiași autori la partea principală a acestui paragraf, după punctele 
marcatoare (în legătură cu care nu se propun modificări).]

Justificare

Începutul acestui paragraf trebuie să fie modificat în conformitate cu propunerea 
amendamentului interconectat de a trece de la o dispoziție de etichetare a anumitor ftalați 
CMR la o interdicție a substanțelor CMR și a perturbatorilor endocrini, dacă nu există
alternative.

Amendamentul 767
Alda Sousa

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 7 – subpunctul 7.4 – paragraful 1 – liniuța 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

conțin, cu o concentrație de cel puțin 0,1%
din greutatea materialului plastifiat, ftalați 
care sunt clasificați drept cancerigeni, 
mutageni sau toxici pentru reproducere 
din categoria 1A sau 1B în conformitate 
cu partea 3 din anexa VI la 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, aceste 
dispozitive sunt etichetate ca dispozitive 
care conțin ftalați, eticheta fiind aplicată pe 
dispozitiv și/sau pe ambalajul fiecărei 
unități sau, după caz, pe ambalajul de 
vânzare. Dacă utilizarea preconizată a 
unor astfel de dispozitive include 
tratamentul copiilor, femeilor însărcinate 
sau al femeilor care alăptează, 
producătorul furnizează o justificare 

conțin, cu o concentrație de cel puțin 0,1 %
din greutatea materialului plastifiat, ftalați, 
aceste substanțe sunt etichetate ca 
dispozitive care conțin ftalați, eticheta fiind 
aplicată pe dispozitiv și/sau pe ambalajul 
fiecărei unități sau, după caz, pe ambalajul 
de vânzare, și sunt eliminate treptat în 
termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazului în care nu există alternative mai 
sigure. Dacă nu există nicio alternativă 
mai sigură, dispozitivele medicale sunt 
etichetate și producătorul furnizează o 
justificare specifică pentru utilizarea 
acestor substanțe, ținând cont de 
respectarea cerințelor generale privind 
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specifică pentru utilizarea acestor 
substanțe, ținând cont de respectarea 
cerințelor generale privind siguranța și 
performanța, în special a prezentului 
paragraf, în cadrul documentației tehnice, 
iar în instrucțiunile de utilizare, informații 
cu privire la riscurile reziduale pentru 
aceste grupuri de pacienți și, dacă este 
cazul, la măsurile de precauție adecvate.

siguranța și funcționarea, în special a 
prezentului paragraf, în cadrul 
documentației tehnice, iar în instrucțiunile 
de utilizare, informații cu privire la 
riscurile reziduale pentru aceste grupuri de 
pacienți și, dacă este cazul, la măsurile de 
precauție adecvate. Dacă utilizarea 
preconizată unor astfel de dispozitive 
include tratamentul copiilor sau 
tratamentul femeilor însărcinate sau care 
alăptează, ftalații sunt interziși cu 
începere de la 1 ianuarie 2017.

Or. en

Amendamentul 768
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 7 – subpunctul 7.4 – paragraful 1 – liniuța 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

conțin, cu o concentrație de cel puțin 0,1%
din greutatea materialului plastifiat, 
ftalați care sunt clasificați drept 
cancerigeni, mutageni sau toxici pentru 
reproducere din categoria 1A sau 1B în 
conformitate cu partea 3 din anexa VI la 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, aceste 
dispozitive sunt etichetate ca dispozitive 
care conțin ftalați, eticheta fiind aplicată pe 
dispozitiv și/sau pe ambalajul fiecărei 
unități sau, după caz, pe ambalajul de 
vânzare. Dacă utilizarea preconizată a 
unor astfel de dispozitive include 
tratamentul copiilor, femeilor însărcinate 
sau al femeilor care alăptează,
producătorul furnizează o justificare 
specifică pentru utilizarea acestor 
substanțe, ținând cont de respectarea 
cerințelor generale privind siguranța și 
funcționarea, în special a prezentului 
paragraf, în cadrul documentației tehnice, 
iar în instrucțiunile de utilizare, informații 

nu conțin, cu o concentrație de cel puțin 
0,1 % din greutate pe material omogen, 
substanțe care sunt clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere din categoria 1A sau 1B în 
conformitate cu partea 3 din anexa VI la 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau 
substanțe identificate ca perturbatori 
endocrini în conformitate cu primul 
paragraf, cu excepția cazului în care 
producătorul poate demonstra că nu 
există nicio substanță sau niciun 
dispozitiv mai sigur adecvat, fără aceste 
substanțe.



AM\936128RO.doc 101/181 PE510.767v01-00

RO

cu privire la riscurile reziduale pentru 
aceste grupuri de pacienți și, dacă este 
cazul, la măsurile de precauție adecvate.

În cazul în care producătorul poate 
demonstra că nu există nicio substanță 
mai sigură sau niciun dispozitiv adecvat 
fără aceste substanțe, aceste dispozitive 
sunt etichetate ca dispozitive care conțin 
substanțe care sunt clasificate ca fiind 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere, categoria 1A sau 1B, sau 
substanțe identificate ca perturbatori 
endocrini, eticheta fiind aplicată pe 
dispozitiv și/sau pe ambalajul fiecărei 
unități sau, după caz, pe ambalajul de 
vânzare. Producătorul furnizează o 
justificare specifică pentru utilizarea 
acestor substanțe, ținând cont de 
respectarea cerințelor generale privind 
siguranța și funcționarea, în special a 
prezentului paragraf, în cadrul 
documentației tehnice, iar în instrucțiunile 
de utilizare, informații cu privire la 
riscurile reziduale pentru pacienți și, dacă 
este cazul, la măsurile de precauție 
adecvate.

Or. en

[Corelat cu amendamentul depus de aceiași autori pentru primele opt cuvinte din acest 
paragraf (abatere AT4AM).]

Justificare

Substanțele CMR sunt interzise în produsele cosmetice și ftalații CMR sunt interziși în jucării.
Restricții similare ar trebui să se aplice dispozitivelor medicale atunci când expunerea este 
inevitabilă, dacă nu există alternative mai sigure. Același lucru ar trebui să se aplice 
perturbatorilor endocrini cunoscuți. Dacă nu există alternative, producătorii ar trebui să 
eticheteze dispozitivele și să ofere o justificare specifică cu privire la conformitatea cu 
dispozițiile în materie de siguranță ale regulamentului pentru dispozitivele destinate oricărui 
pacient, nu doar anumitor grupuri de risc.

Amendamentul 769
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage
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Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 7 – subpunctul 7.6

Textul propus de Comisie Amendamentul

7.6. Dispozitivele sunt concepute și 
fabricate astfel încât să se reducă la minim
riscurile legate de dimensiunea și 
proprietățile particulelor utilizate. Se 
acordă o atenție specială în cazul în care 
dispozitivele conțin sau constau din 
nanomateriale care pot fi eliberate în 
organismul pacientului sau utilizatorului.

7.6. Dispozitivele sunt concepute și 
fabricate astfel încât să se reducă la 
minimum riscurile legate de dimensiunea și 
proprietățile particulelor utilizate. Se 
acordă o atenție specială în cazul în care 
dispozitivele conțin sau constau din 
nanomateriale care pot fi eliberate în 
organismul pacientului sau utilizatorului.
Producătorul furnizează dovezi specifice 
conform cărora utilizarea 
nanomaterialelor este în conformitate cu 
cerințele generale de funcționare și 
siguranță menționate în documentația 
tehnică. Trebuie să se demonstreze că 
dovezile specifice corespund 
caracteristicilor specifice ale 
nanomaterialelor. De asemenea, în 
instrucțiunile de utilizare, producătorul 
furnizează informații cu privire la 
riscurile reziduale pentru pacienți și, dacă 
este cazul, cu privire la măsurile de 
precauție adecvate.

Or. en

Justificare

Atunci când în dispozitive medicale se utilizează nanomateriale, producătorii ar trebui să 
furnizeze dovezi specifice pentru nanomaterialul în cauză, conform cărora utilizarea acestuia 
este conformă cu cerințele generale de funcționare și siguranță. Dovezile ar trebui să 
abordeze în mod clar natura specifică a nanomaterialelor. Acest lucru ar facilita aplicarea 
celei mai stricte evaluări a conformității, astfel cum este prevăzută în temeiul articolului 19 și 
al considerentului 13.

Amendamentul 770
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 8 – subpunctul 8.7 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

8.7a. Producătorii de dispozitive medicale 
notifică utilizatorilor de astfel de 
dispozitive gradul de dezinfectare necesar 
pentru a asigura siguranța pacienților, 
precum și toate metodele disponibile 
pentru atingerea respectivului grad de 
dezinfectare. Producătorilor li se solicită 
să își testeze dispozitivele folosind toate 
metodele menite să garanteze siguranța 
pacienților și să motiveze orice decizie de 
a respinge o soluție, fie prin demonstrarea 
ineficienței acesteia, fie prin 
demonstrarea faptului că ea va produce 
daune care afectează utilitatea medicală a 
dispozitivelor lor într-o măsură mult mai 
mare decât alte soluții pe care ei le 
recomandă.

Or. xm

Justificare

Producătorii recomandă protocoale, metode și soluții fără a ține seama de eficacitatea reală 
sau de disponibilitatea acestora pe piața relevantă. În unele cazuri, recomandările 
producătorilor exprimă mai degrabă preferințe bazate pe interese industriale decât pe 
considerente de siguranță a pacienților.

Amendamentul 771
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Dispozitivele care încorporează o 
substanță considerată medicament și 
dispozitivele compuse din substanțe sau 
combinații de substanțe destinate să fie 
ingerate, inhalate sau administrate pe 
cale rectală sau vaginală

9. Dispozitivele care încorporează o 
substanță considerată medicament

Or. de
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Amendamentul 772
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Dispozitivele care încorporează o 
substanță considerată medicament și 
dispozitivele compuse din substanțe sau 
combinații de substanțe destinate să fie 
ingerate, inhalate sau administrate pe 
cale rectală sau vaginală

9. Dispozitivele care încorporează o 
substanță considerată medicament

Or. en

Amendamentul 773
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 9 – subpunctul 9.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

9.2. Dispozitivele care sunt compuse din 
substanțe sau combinații de substanțe 
destinate să fie ingerate, inhalate sau 
administrate pe cale rectală sau vaginală 
și care sunt absorbite sau dispersate în 
corpul uman sunt, prin analogie, în 
conformitate cu cerințele relevante 
prevăzute în anexa I la 
Directiva 2001/83/CE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 774
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 9 – subpunctul 9.2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

9.2. Dispozitivele care sunt compuse din 
substanțe sau combinații de substanțe 
destinate să fie ingerate, inhalate sau 
administrate pe cale rectală sau vaginală 
și care sunt absorbite sau dispersate în 
corpul uman sunt, prin analogie, în 
conformitate cu cerințele relevante 
prevăzute în anexa I la 
Directiva 2001/83/CE.

eliminat

Or. en

Justificare

Siguranța acestor dispozitive este asigurată de conformitatea cu standardele armonizate 
recunoscute sau cu specificațiile tehnice comune. Prin urmare, obligația conformității cu 
standardele și protocoalele analitice, farmacotoxicologice și clinice în ceea ce privește 
testarea medicamentelor (anexa I la Directiva 2001/83/CE) nu va furniza nicio informație 
suplimentară benefică în materie de siguranță a pacienților.

Amendamentul 775
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 9 – subpunctul 9.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

9.2. Dispozitivele care sunt compuse din 
substanțe sau combinații de substanțe 
destinate să fie ingerate, inhalate sau 
administrate pe cale rectală sau vaginală 
și care sunt absorbite sau dispersate în 
corpul uman sunt, prin analogie, în 
conformitate cu cerințele relevante 
prevăzute în anexa I la 
Directiva 2001/83/CE.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 776
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 9 – subpunctul 9.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

9.2. Dispozitivele care sunt compuse din 
substanțe sau combinații de substanțe 
destinate să fie ingerate, inhalate sau 
administrate pe cale rectală sau vaginală 
și care sunt absorbite sau dispersate în 
corpul uman sunt, prin analogie, în 
conformitate cu cerințele relevante 
prevăzute în anexa I la 
Directiva 2001/83/CE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 777
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 9 – subpunctul 9.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

9.2. Dispozitivele care sunt compuse din 
substanțe sau combinații de substanțe 
destinate să fie ingerate, inhalate sau 
administrate pe cale rectală sau vaginală 
și care sunt absorbite sau dispersate în 
corpul uman sunt, prin analogie, în 
conformitate cu cerințele relevante 
prevăzute în anexa I la 
Directiva 2001/83/CE.

eliminat

Or. en

Justificare

Trimiterea la anexa I la Directiva 2011/83/CE este nejustificată, deoarece medicamentele, 
prin definiție, sunt diferite de dispozitive în ceea ce privește mecanismul de acțiune.
Trimiterea la anexa I la Directiva 2001/83/CE pentru produsele care nu sunt medicamente 
este inadecvată din punct de vedere științific și tehnic și ar conduce la o evaluare 
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necorespunzătoare.

Amendamentul 778
Anja Weisgerber, Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 9 – subpunctul 9.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

9.2. Dispozitivele care sunt compuse din 
substanțe sau combinații de substanțe 
destinate să fie ingerate, inhalate sau 
administrate pe cale rectală sau vaginală și 
care sunt absorbite sau dispersate în 
corpul uman sunt, prin analogie, în 
conformitate cu cerințele relevante 
prevăzute în anexa I la 
Directiva 2001/83/CE.

9.2. Dispozitivele care sunt compuse din 
substanțe sau combinații de substanțe 
destinate să fie ingerate, inhalate sau 
administrate pe cale rectală sau vaginală și 
a căror absorbție sau dispersare în corpul 
uman vizează obținerea efectului dorit
sunt, prin analogie, în conformitate cu 
cerințele relevante prevăzute în anexa I la 
Directiva 2001/83/CE.

Or. de

Justificare

Dacă absorbția și distribuirea unui produs în corpul uman nu vizează obținerea unui anumit 
efect medical, dovezile justificative și studiile prevăzute de Directiva 2001/83/CE privind 
medicamentele de uz uman nu sunt posibile.

Amendamentul 779
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 10 – subpunctul 10.2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Ar trebui să se promoveze utilizarea 
unor metode care nu se bazează pe 
animale. Utilizările bazate pe animale ar 
trebui reduse la minimum, iar 
experimentele pe vertebrate ar trebui 
efectuate numai în ultimă instanță. În 
conformitate cu Directiva 2010/63/UE, 
experimentele efectuate pe animale 
vertebrate trebuie să fie înlocuite, reduse 
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și îmbunătățite. Prin urmare, îndeamnă 
Comisia să elaboreze norme pentru 
evitarea duplicării testelor, iar duplicarea 
testelor și a studiilor pe vertebrate ar 
trebui interzisă.

Or. en

Justificare
In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals as it 
has been implemented in Article 13 of the Treaty of the Functioning of the European Union, 
that the Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of 
animals in formulating and implementing policies, it should be included that animal testing is 
kept to an absolute minimum and carried out. In line with the requirement in the Protocol on 
the Protection and Welfare of Animals as it has been implemented in Article 13 of the Treaty 
of the Functioning of the European Union, that the Community and the Member States pay 
full regard to the welfare requirements of animals in formulating and implementing policies, 
it should be included that animal testing is kept to an absolute minimum and carried out only 
as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the EU 
only as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the 
EU.

Amendamentul 780
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 11 – subpunctul 11.1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11.1a. Sistemele de cuplare fac obiectul 
unor proceduri uniforme de omologare de 
tip, în scopul de a se asigura că 
funcționarea specificată a unor astfel de 
dispozitive nu este afectată. Prin 
nesolicitarea omologării de tip a 
sistemelor de cuplare nu se garantează 
drepturile pacientului și nici faptul că 
astfel de dispozitive vor fi utilizate în 
conformitate cu scopul lor preconizat.

Or. it
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Amendamentul 781
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 11 – subpunctul 11.7

Textul propus de Comisie Amendamentul

11.7. Dispozitivele sunt proiectate și 
fabricate astfel încât să faciliteze 
eliminarea în condiții de siguranță a 
dispozitivului și/sau a oricărei substanțe de 
către utilizator, pacient sau alte persoane.

11.7. Dispozitivele sunt proiectate și 
fabricate astfel încât să faciliteze 
eliminarea în condiții de siguranță a 
dispozitivului, a substanțelor cu care 
acesta este tratat și/sau a oricărei substanțe 
de către utilizator, pacient sau alte 
persoane, iar acolo unde este posibil și 
adecvat, dispozitivul se înlocuiește cu un 
altul cu un standard de siguranță mai 
ridicat. În acest caz trebuie prevăzută și 
reducerea pericolelor pentru pacienți și 
utilizatori, care pot lua naștere prin 
expunerea acestora la materiale chimice 
și nucleare.

Or. de

Amendamentul 782
Marian Harkin

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 11 – subpunctul 11.7

Textul propus de Comisie Amendamentul

11.7. Dispozitivele sunt proiectate și 
fabricate astfel încât să faciliteze 
eliminarea în condiții de siguranță a 
dispozitivului și/sau a oricărei substanțe de 
către utilizator, pacient sau alte persoane.

11.7. Dispozitivele sunt proiectate și 
fabricate astfel încât să faciliteze 
eliminarea în condiții de siguranță a 
dispozitivului și a substanțelor la care 
acesta a fost expus și/sau a oricărei 
substanțe de către utilizator, pacient sau 
alte persoane și, dacă este posibil și 
necesar, să fie înlocuite cu utilizarea unor 
dispozitive și metode cu proprietăți și 
caracteristici de siguranță îmbunătățite, 
pentru a reduce cât mai mult posibil 
expunerea pacienților, a utilizatorilor și a 
altor persoane la substanțe potențial 
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dăunătoare, cum ar fi materialele chimice 
sau nucleare.

Or. en

Amendamentul 783
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 13 – subpunctul 13.1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Dispozitivele sunt proiectate, fabricate 
și ambalate astfel încât expunerea 
pacienților, utilizatorilor și a altor persoane 
la orice radiații emise să fie redusă pe cât 
posibil și în mod adecvat, compatibil cu 
scopul preconizat, fără a restrânge 
aplicarea dozelor adecvate specificate în 
scop terapeutic sau de diagnostic.

(a) Dispozitivele sunt proiectate, fabricate 
și ambalate astfel încât expunerea 
pacienților, utilizatorilor și a altor persoane 
la orice radiații emise să fie redusă pe cât 
posibil și în mod adecvat, compatibil cu 
scopul preconizat, fără a restrânge 
aplicarea dozelor adecvate specificate în 
scop terapeutic sau de diagnostic, iar dacă 
este posibil, aceste utilizări se înlocuiesc 
cu altele cu un standard de siguranță mai 
ridicat.

Or. de

Amendamentul 784
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 13 – subpunctul 13.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozitivele sunt proiectate și fabricate 
astfel încât să reducă pe cât posibil și în 
mod adecvat expunerea pacienților, 
utilizatorilor și a altor persoane la emisia 
de radiații neintenționate, parazite sau 
difuze.

Dispozitivele sunt proiectate și fabricate 
astfel încât să reducă pe cât posibil și în 
mod adecvat expunerea pacienților, 
utilizatorilor și a altor persoane la emisia 
de radiații neintenționate, parazite sau 
difuze, iar acolo unde este posibil, este 
necesară alegerea metodelor care reduc 
expunerea pacienților, a utilizatorilor și a 
altor posibile persoane vizate la radiații.
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Or. de

Amendamentul 785
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 13 – subpunctul 13.4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Dispozitivele destinate să emită radiații 
ionizante sunt proiectate și fabricate astfel 
încât să se asigure că, pe cât posibil, 
cantitatea, geometria și distribuția energiei 
(sau calitatea) radiațiilor emise să poată fi 
reglate și controlate, ținând cont de scopul 
propus.

(a) Dispozitivele destinate să emită radiații 
ionizante sunt proiectate și fabricate astfel 
încât să se asigure că, pe cât posibil, 
cantitatea, geometria și distribuția energiei 
(sau calitatea) radiațiilor emise să poată fi 
reglate și controlate, ținând cont de scopul 
propus, și, dacă este posibil, trebuie 
utilizate dispozitive care pot controla în 
orice moment al tratamentului sau 
ulterior acestuia radiațiile emise.

Or. de

Amendamentul 786
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – punctul 16 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. Protecția împotriva riscurilor mecanice 
și termice

16. Protecția împotriva riscurilor aferente 
dispozitivelor proiectate de producători 
pentru autotestare

Or. de

Amendamentul 787
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 19 – subpunctul 19.1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Denumirea dispozitivului nu poate 
face aluzie la denumirea unui 
medicament, a unui produs biocid, a unui 
produs cosmetic sau a unui supliment 
alimentar.

Or. pl

Justificare

Pe piață există numeroase cazuri în care denumirea dispozitivelor este identică cu denumirea 
medicamentelor sau în care denumirea acestora conține o parte semnificativă din denumirea 
unui medicament. În cazul dezinfectanților, aceste produse au de cele mai multe ori aceeași 
denumire ca medicamentele și produsele biocide. Prin urmare, dispozițiile privind 
dispozitivele nu au reglementat în mod corespunzător acest aspect. În consecință, pentru a se 
asigura utilizarea în condiții de siguranță a dispozitivelor și pentru a se evita inducerea în 
eroare a consumatorilor, acest aspect ar trebui să fie clarificat în detaliu.

Amendamentul 788
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 19 – subpunctul 19.1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Etichetele sunt furnizate într-un format 
lizibil, dar acestea pot fi completate cu 
formate care pot fi citite cu instrumente, 
cum ar fi identificarea prin radiofrecvență 
(RFID) sau coduri de bare.

(d) Etichetele sunt furnizate într-un format 
lizibil și sunt completate cu formate care 
pot fi citite cu instrumente, cum ar fi 
identificarea prin radiofrecvență (RFID) 
sau coduri de bare.

Or. fr

Justificare

Etichetele de pe dispozitivele medicale trebuie să aibă un format lizibil completat totodată cu 
un format care poate fi citit cu instrumente, pentru a se putea înregistra cu ușurință 
identificatorul unic al dispozitivului.

Amendamentul 789
Holger Krahmer
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 19 – subpunctul 19.1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Etichetele sunt furnizate într-un format 
lizibil, dar acestea pot fi completate cu 
formate care pot fi citite cu instrumente, 
cum ar fi identificarea prin radiofrecvență 
(RFID) sau coduri de bare.

(d) Etichetele sunt furnizate într-un format 
lizibil și sunt completate cu formate care 
pot fi citite cu alte instrumente, cum ar fi 
identificarea prin radiofrecvență (RFID) 
sau coduri de bare.

Or. en

Justificare

Etichetele dispozitivelor medicale ar trebui să fie incluse în ambele formate, formatul lizibil și 
formatul care poate fi citit cu alte instrumente, deoarece, în cele mai multe cazuri, formatul 
care poate fi citit cu alte instrumente scanează eticheta mai rapid și mai precis și 
înregistrează identificatorul unic în acest fel.

Amendamentul 790
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 19 – subpunctul 19.1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Etichetele sunt furnizate într-un format 
lizibil, dar acestea pot fi completate cu 
formate care pot fi citite cu instrumente, 
cum ar fi identificarea prin radiofrecvență 
(RFID) sau coduri de bare.

(d) Etichetele sunt furnizate într-un format 
lizibil și sunt completate cu formate care 
pot fi citite cu alte instrumente, cum ar fi 
identificarea prin radiofrecvență (RFID) 
sau coduri de bare.

Or. en

Justificare

Etichetele dispozitivelor medicale trebuie să fie încorporate în format lizibil și în format care 
poate fi citit cu alte instrumente, în caz contrar ar putea fi dificil să se înregistreze codul unic 
de identificare.

Amendamentul 791
Nora Berra
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Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 19 – subpunctul 19.2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Mențiunea: „Acest produs este un 
dispozitiv medical”.

Or. en

Amendamentul 792
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 19 – subpunctul 19.3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) Dacă dispozitivul poartă o indicație 
precizând faptul că dispozitivul este de 
unică folosință, informații privind 
caracteristicile cunoscute și factorii tehnici 
cunoscuți de producător care ar putea 
genera un risc dacă dispozitivul ar fi 
reutilizat. Dacă, în conformitate cu 
secțiunea 19.1 litera (c), nu sunt necesare 
instrucțiuni de utilizare, informațiile sunt 
puse la dispoziția utilizatorului, la cerere.

(l) Dacă dispozitivul poartă o indicație 
precizând faptul că dispozitivul este de 
unică folosință, informații privind 
caracteristicile cunoscute și factorii tehnici 
cunoscuți de producător care ar putea 
genera un risc dacă dispozitivul ar fi 
reutilizat. Dacă dispozitivul este inclus pe 
lista dispozitivelor de unică folosință în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (4), 
informații care să interzică orice 
reutilizare a dispozitivului. Dacă, în 
conformitate cu secțiunea 19.1 litera (c), nu 
sunt necesare instrucțiuni de utilizare, 
informațiile sunt puse la dispoziția 
utilizatorului, la cerere.

Or. cs

Amendamentul 793
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 19 – subpunctul 19.3 – litera q (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) În cazul dispozitivelor destinate 
utilizării de către nespecialiști, situațiile în 
care utilizatorul trebuie să se consulte cu 
un cadru medical.

(q) În cazul dispozitivelor destinate 
utilizării de către nespecialiști, situațiile în 
care utilizatorul trebuie să se consulte cu 
un cadru medical. Anumite elemente din 
instrucțiunile de utilizare pentru pacienți 
ar trebui revizuite cu aportul 
organizațiilor pacienților pentru a se 
asigura că acestea corespund cu adevărat 
nevoilor pacienților și că sunt ușor de 
înțeles și accesibile.

Or. en

Amendamentul 794
Milan Cabrnoch

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – subpunctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o listă cu versiunile lingvistice 
destinate statelor membre în care 
dispozitivul este prevăzut să fie
comercializat.

(b) o legătură către lista statelor membre 
în care dispozitivul a fost comercializat.

Or. cs

Amendamentul 795
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Documentația conține un rezumat al Documentația conține toate informațiile 
existente referitoare la:

Or. de
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Justificare

În calitate de utilizatori primari ai dispozitivelor medicale și întrucât medicii sunt obligați să 
asigure siguranța pacienților, cadrele medicale trebuie să aibă acces la toate datele tehnice 
și clinice disponibile de la producători, pentru a alege cele mai adecvate produse pentru 
pacienți și a-i informa pe aceștia în mod corespunzător.

Amendamentul 796
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Documentația conține un rezumat al Documentația conține toate informațiile 
disponibile legate de

Or. en

Amendamentul 797
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – subpunctul 6 – subpunctul 6.2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Dacă dispozitivul urmează a fi conectat 
la un alt dispozitiv sau la alte dispozitive 
pentru a funcționa în conformitate cu 
scopul preconizat, o descriere a acestei 
combinații, inclusiv dovada că aceasta este 
conformă cu cerințele generale privind 
siguranța și performanța atunci când 
dispozitivul este conectat la un astfel de 
dispozitiv sau dispozitive, având în vedere 
caracteristicile specificate de producător.

(e) Dacă dispozitivul urmează a fi conectat, 
printr-un sistem de cuplare, la un alt 
dispozitiv sau la alte dispozitive pentru a
funcționa în conformitate cu scopul 
preconizat, o descriere a acestei combinații, 
inclusiv dovada că aceasta este conformă 
cu cerințele generale privind siguranța și 
funcționarea atunci când dispozitivul este 
conectat la un astfel de dispozitiv sau 
dispozitive, având în vedere caracteristicile 
specificate de producător. Acest sistem de 
cuplare este supus procedurii de 
omologare de tip pentru a se asigura că el 
este utilizat în conformitate cu scopul său 
și că pacientul beneficiază de tratament 
adecvat.
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Or. it

Amendamentul 798
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Marcajul CE constă în inițialele „CE” 
având următoarea formă:

1. Marcajul de conformitate CE va consta 
din inițialele "CE" și specificația 
„dispozitiv medical”, având următoarea 
formă:

Or. de

Amendamentul 799
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VI – titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

CERINȚE MINIME CARE TREBUIE 
ÎNDEPLINITE DE ORGANISMELE 
NOTIFICATE

CERINȚE CARE TREBUIE 
ÎNDEPLINITE DE ORGANISMELE 
NOTIFICATE

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 800
Nora Berra
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Propunere de regulament
Anexa VI – titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

CERINȚE MINIME CARE TREBUIE 
ÎNDEPLINITE DE ORGANISMELE 
NOTIFICATE

CERINȚE CARE TREBUIE 
ÎNDEPLINITE DE ORGANISMELE 
NOTIFICATE

Or. en

Amendamentul 801
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.1. Organismul notificat este un 
organism terț, independent de producătorul 
produsului în legătură cu care aceasta 
efectuează activități de evaluare a 
conformității. Organismul notificat este, de 
asemenea, independent de orice alt 
operator economic care are un interes în 
ceea ce privește produsul, precum și de 
orice concurent al producătorului.

1.2.1. Organismul notificat, inclusiv 
personalul acestuia, este un organism terț, 
independent de producătorul produsului în 
legătură cu care aceasta efectuează 
activități de evaluare a conformității.
Organismul notificat este, de asemenea, 
independent de orice alt operator economic 
care are un interes în ceea ce privește 
produsul, precum și de orice concurent al 
producătorului. Acest lucru nu exclude 
nicio activitate de evaluare a conformității 
efectuată pentru operatori economici sau 
competitori, după cum se menționează 
mai sus.

Or. en

Justificare

Clarificarea faptului că această cerință se aplică și personalului angajat de organismele 
notificate. Clarificarea faptului că un organism notificat poate realiza activități de evaluare a 
conformității pentru diferiți operatori economici care fabrică produse diferite sau similare.

Amendamentul 802
Holger Krahmer
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Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.4. Imparțialitatea organismelor 
notificate, a personalului lor de conducere 
de nivel superior și a personalului 
responsabil cu evaluarea este garantată.
Remunerația personalului de conducere de 
nivel superior și a personalului responsabil 
cu evaluarea al organismului notificat nu 
depinde de rezultatele evaluărilor.

1.2.4. Imparțialitatea organismelor 
notificate, a personalului lor de conducere 
de nivel superior, a personalului 
responsabil cu evaluarea și a 
subcontractanților este garantată.
Remunerația personalului de conducere de 
nivel superior, a personalului responsabil 
cu evaluarea și a subcontractanților
organismului notificat nu depinde de 
rezultatele evaluărilor.

Or. en

Justificare

În cazul în care un organism notificat utilizează consultanți externi în activitățile sale, aceste 
consultanți externi ar trebui să fie supuși unor cerințe identice cu cele aplicate personalului 
organismului notificat.

Amendamentul 803
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 1 – subpunctul 1.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul notificat are la dispoziție 
resursele financiare necesare pentru a-și 
desfășura activitățile de evaluare a 
conformității și operațiunile legate de 
activitățile conexe. El documentează 
capacitatea sa financiară și viabilitatea sa 
economică sustenabilă și oferă dovezi în 
acest sens, ținând seama de circumstanțele 
specifice în cursul unei faze inițiale de 
demarare a activității.

Organismul notificat, inclusiv filialele 
acestuia, are la dispoziție resursele 
financiare necesare pentru a-și desfășura 
activitățile de evaluare a conformității și 
operațiunile legate de activitățile conexe.
El documentează capacitatea sa financiară 
și viabilitatea sa economică sustenabilă și 
oferă dovezi în acest sens, ținând seama de 
circumstanțele specifice în cursul unei faze 
inițiale de demarare a activității.

Or. en
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Justificare

Pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, toate filialele unui organism notificat 
trebuie să facă obiectul unor cerințe identice cu cele aplicate organismului notificat în sine.

Amendamentul 804
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Subcontractanții ar trebui să se raporteze la aceleași standarde ridicate ca personalul de 
evaluare din cadrul organismelor notificate.

Amendamentul 805
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 1 – subpunctul 1.6 – subpunctul 1.6.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6.2. Organismul notificat aderă la un 
cod de conduită care abordează, printre 
altele, etica practicilor comerciale pentru 

eliminat
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organismele notificate în domeniul 
dispozitivelor medicale care este acceptată 
de autoritățile naționale responsabile cu 
organismele notificate. Codul de conduită 
prevede un mecanism de monitorizare și 
verificare a punerii sale în aplicare de 
către organismele notificate.

Or. en

Justificare

Codul de conduită a fost elaborat de cele mai multe organisme de notificare în sensul unei 
inițiative voluntare de autoreglementare. El se bazează pe actualul cadru de reglementare și 
face obiectul unor modificări constante de către organismele notificate. Prin urmare, 
regulamentul nu ar trebui să se refere la un astfel de document fără caracter legislativ. Părți 
semnificative ale Codului de conduită care, până în prezent, nu sunt acoperite de „Cerințele 
care trebuie îndeplinite de organismele notificate”, ar trebui să fie incluse în regulament.

Amendamentul 806
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2 – subpunctul 2.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2. Sistemul de control al calității al 
organismului notificat abordează cel puțin 
următoarele:

2.2. Sistemul de control al calității al 
organismului notificat și subcontractanții 
acestuia abordează cel puțin următoarele:

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura atingerea celui mai înalt nivel de siguranță, această cerință ar trebui să 
se aplice și subcontractanților organismelor notificate.

Amendamentul 807
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VI - punctul 2 - subpunctul 2.2 - liniuța 8 a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- formare profesională continuă.

Or. en

Justificare

Sistemul de control al calității din cadrul organismelor notificate ar trebui să includă 
programe periodice de formare profesională.

Amendamentul 808
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1.1. Un organism notificat este capabil să 
realizeze toate sarcinile care i-au fost 
atribuite prin prezentul regulament cu cel 
mai înalt grad de integritate profesională și 
competență tehnică necesară în domeniul 
specific, indiferent dacă sarcinile 
respective sunt realizate chiar de 
organismul notificat sau în numele său și 
pe răspunderea sa.

3.1.1. Un organism notificat și 
subcontractanții acestuia sunt capabili să 
realizeze toate sarcinile care le-au fost 
atribuite prin prezentul regulament cu cel 
mai înalt grad de integritate profesională și 
competență tehnică necesară în domeniul 
specific, indiferent dacă sarcinile 
respective sunt realizate chiar de 
organismul notificat sau în numele său și 
pe răspunderea sa.

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura atingerea celui mai înalt nivel de siguranță, această cerință ar trebui să 
se aplice și subcontractanților organismelor notificate.

Amendamentul 809
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1.1. Un organism notificat este capabil să 
realizeze toate sarcinile care i-au fost 
atribuite prin prezentul regulament cu cel 
mai înalt grad de integritate profesională și 
competență tehnică necesară în domeniul 
specific, indiferent dacă sarcinile 
respective sunt realizate chiar de 
organismul notificat sau în numele său și 
pe răspunderea sa.

3.1.1. Un organism notificat este capabil să 
realizeze toate sarcinile care i-au fost 
atribuite prin prezentul regulament cu cel 
mai înalt grad de integritate profesională și 
competență tehnică necesară în domeniul 
specific, indiferent dacă sarcinile 
respective sunt realizate chiar de 
organismul notificat sau în numele său și 
pe răspunderea sa. Procesul este 
monitorizat pentru a i se asigura calitatea 
necesară.

Or. sl

Amendamentul 810
Alda Sousa

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, acesta dispune de personalul 
necesar și deține sau are acces la toate 
echipamentele și instalațiile necesare 
pentru a îndeplini în mod corespunzător 
sarcinile tehnice și administrative care 
decurg din activitățile de evaluare a 
conformității în legătură cu care a fost 
notificat.

În special, acesta dispune de personalul 
necesar și deține sau are acces la toate 
echipamentele și instalațiile necesare 
pentru a îndeplini în mod corespunzător 
sarcinile tehnice, științifice și 
administrative care decurg din activitățile 
de evaluare a conformității în legătură cu 
care a fost notificat.

Or. en

Amendamentul 811
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Acest lucru presupune că organismul
dispune , în cadrul organizației sale, de 
suficient personal științific cu experiență și 
cunoștințe suficiente pentru a evalua 
funcționalitatea medicală și funcționarea
dispozitivelor pentru care a fost notificat, 
având în vedere cerințele prezentului 
regulament și, în special, cele prevăzute în 
anexa I.

Se utilizează personal „intern” 
permanent, dar organismele notificate 
trebuie să aibă flexibilitatea de a angaja 
experți externi, ad hoc și pe perioadă 
limitată, după cum și când este necesar.

Or. en

Amendamentul 812
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Acest lucru presupune că organismul 
dispune, în cadrul organizației sale, de 
suficient personal științific cu experiență, 
diplomă universitară și cunoștințe 
necesare și suficiente pentru a evalua 
funcționalitatea medicală și funcționarea
dispozitivelor pentru care a fost notificat, 
având în vedere cerințele prezentului 
regulament și, în special, cele prevăzute în 
anexa I.

Or. fr

Amendamentul 813
Philippe Juvin
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Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.1.1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Personalul responsabil de evaluare 
trebuie să efectueze inspecții neașteptate 
cel puțin o dată pe an în toate locurile de 
producție a dispozitivelor medicale pe care 
le evaluează. Producătorul nu este în 
niciun caz informat în legătură cu data și 
programul eventuale ale inspecției 
neașteptate.
Personalul responsabil de evaluare 
trebuie să informeze toate autoritățile 
competente ale statelor membre implicate 
în producția și comercializarea 
dispozitivului medical, în legătură cu 
rezultatele inspecțiilor anuale efectuate.
Aceste rezultate sunt înregistrate într-un 
raport.
În plus, este nevoie să se prezinte 
autorității naționale responsabile 
implicate o sinteză cu inspecțiile anuale 
efectuate.

Or. fr

Amendamentul 814
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1.2. De fiecare dată și pentru fiecare 
procedură de evaluare a conformității și 
pentru fiecare tip sau categorie de produse 
în legătură cu care este notificat, un 
organism notificat dispune în cadrul 
organizației sale de personalul 
administrativ, tehnic și științific necesar 
având cunoștințe tehnice și experiență 
suficientă și corespunzătoare referitoare la 

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

dispozitivele medicale și la tehnologiile 
corespunzătoare pentru a efectua sarcinile 
de evaluare a conformității, inclusiv 
evaluarea datelor clinice sau evaluarea 
unei estimări efectuate de un 
subcontractant.

Or. en

Justificare

Personalul intern al unui organism notificat ar trebui să fie calificat să efectueze o evaluare a 
dosarelor clinice și tehnice ale unui dispozitiv sau să evalueze calitatea și oportunitatea unei 
evaluări efectuate de către un subcontractant pentru un organism notificat.

Amendamentul 815
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 816
Alda Sousa
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Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1.3. Organismul notificat documentează 
în mod clar domeniul de aplicare și limitele 
sarcinilor, responsabilităților și 
competențelor în ceea ce privește 
personalul implicat în activitățile de 
evaluare a conformității și informează în 
acest sens personalul responsabil cu 
acestea.

3.1.3. Organismul notificat documentează 
în mod clar domeniul de aplicare și limitele 
sarcinilor, responsabilităților și 
competențelor în ceea ce privește 
personalul, inclusiv subcontractanții și 
filialele, implicat în activitățile de evaluare 
a conformității și informează în acest sens 
personalul responsabil cu acestea.

Or. en

Amendamentul 817
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.1. Organismul notificat stabilește și 
documentează criteriile de calificare și 
procedurile de selecție și autorizare a 
persoanelor implicate în activitățile de 
evaluare a conformității (cunoștințe, 
experiență și alte competențe necesare), 
precum și formarea necesară (formarea 
inițială și continuă). Criteriile de calificare 
se referă la diverse funcții în cadrul 
procesului de evaluare a conformității (de 
exemplu, audit, evaluarea/testarea 
produsului, dosarul de proiectare/revizuirea 
dosarelor, procesul de luare a deciziilor), 
precum și la dispozitivele, tehnologiile și 
domeniile (de exemplu, biocompatibilitate, 
sterilizare, țesuturi și celule de origine 
umană sau animală, evaluare clinică) care 
intră în sfera de aplicare a desemnării.

3.2.1. Organismul notificat stabilește și 
documentează criteriile de calificare și 
procedurile de selecție și autorizare a 
persoanelor implicate în activitățile de 
evaluare a conformității (cunoștințe, 
experiență și alte competențe necesare), 
precum și formarea necesară (formarea 
inițială și continuă). Criteriile de calificare 
se referă la diverse funcții în cadrul 
procesului de evaluare a conformității (de 
exemplu, audit, evaluarea/testarea 
produsului, dosarul de proiectare/revizuirea 
dosarelor, procesul de luare a deciziilor), 
precum și la dispozitivele, tehnologiile și 
domeniile (de exemplu, biocompatibilitate, 
sterilizare, țesuturi și celule de origine 
umană sau animală, evaluare clinică,
gestionarea riscurilor) care intră în sfera 
de aplicare a desemnării.

Or. de
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Justificare

Criteriile de calificare în raport cu personalul organismelor de notificare ar trebui să includă 
„gestionarea riscurilor”.

Amendamentul 818
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.1. Organismul notificat stabilește și 
documentează criteriile de calificare și 
procedurile de selecție și autorizare a 
persoanelor implicate în activitățile de 
evaluare a conformității (cunoștințe, 
experiență și alte competențe necesare), 
precum și formarea necesară (formarea 
inițială și continuă). Criteriile de calificare 
se referă la diverse funcții în cadrul 
procesului de evaluare a conformității (de 
exemplu, audit, evaluarea/testarea 
produsului, dosarul de proiectare/revizuirea 
dosarelor, procesul de luare a deciziilor), 
precum și la dispozitivele, tehnologiile și 
domeniile (de exemplu, biocompatibilitate, 
sterilizare, țesuturi și celule de origine 
umană sau animală, evaluare clinică) care 
intră în sfera de aplicare a desemnării.

3.2.1. MDCG stabilește și documentează 
principiile de competență la nivel înalt și 
criteriile de calificare și procedurile de 
selecție și autorizare a persoanelor 
implicate în activitățile de evaluare a 
conformității (cunoștințe, experiență și alte 
competențe necesare), precum și formarea 
necesară (formarea inițială și continuă).
Criteriile de calificare se referă la diverse 
funcții în cadrul procesului de evaluare a 
conformității (de exemplu, audit, 
evaluarea/testarea produsului, dosarul de 
proiectare/revizuirea dosarelor, procesul de 
luare a deciziilor), precum și la 
dispozitivele, tehnologiile și domeniile (de 
exemplu, biocompatibilitate, sterilizare, 
țesuturi și celule de origine umană sau 
animală, evaluare clinică) care intră în 
sfera de aplicare a desemnării.

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura că autoritățile, și nu organismele notificate, stabilesc criteriile 
armonizate de competență și de calificare, autoritățile care acționează prin intermediul 
MDCG ar trebui să stabilească criterii de competență și de calificare a personalului din 
cadrul organismelor notificate de evaluare a conformității, precum și procedurile necesare 
care trebuie puse în aplicare.

Amendamentul 819
Alda Sousa
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Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt definite criterii specifice de calificare 
pentru evaluarea aspectelor privind 
biocompatibilitatea, evaluarea clinică și a 
diferitelor tipuri de procese de sterilizare.

Sunt definite criterii specifice de calificare 
pentru evaluarea aspectelor privind 
biocompatibilitatea, siguranța, evaluarea 
clinică și a diferitelor tipuri de procese de 
sterilizare.

Or. en

Amendamentul 820
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3– liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– tipurile de calificări (cunoștințe, 
experiență și alte competențe) necesare 
pentru efectuarea de evaluări ale 
conformității în ceea ce privește 
dispozitivele medicale, precum și criteriile 
de calificare relevante;

– tipurile de calificări (cunoștințe, 
experiență și alte competențe) necesare 
pentru efectuarea de evaluări ale 
conformității bazate pe standarde în ceea 
ce privește dispozitivele medicale, precum 
și criteriile de calificare relevante;

Or. sl

Amendamentul 821
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3 – liniuța 7 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– vechime/experiență corespunzătoare în 
evaluarea conformității în temeiul 
prezentului regulament sau al directivelor 
aplicabile anterior, pe o perioadă de cel 
puțin 3 ani în cadrul unui organism 
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notificat. Este interzis ca personalul 
organismului notificat implicat în 
deciziile de certificare să fi fost implicat în 
evaluarea conformității în legătură cu 
care trebuie să se adopte o decizie de 
certificare.

Or. en

Justificare

Codul de conduită a fost elaborat de cele mai multe organisme de notificare în sensul unei 
inițiative voluntare de autoreglementare. El se bazează pe actualul cadru de reglementare și 
face obiectul unor modificări constante de către organismele notificate. Prin urmare, 
regulamentul nu ar trebui să se refere la un astfel de document fără caracter legislativ. Părți 
semnificative ale Codului de conduită care, până în prezent, nu sunt acoperite de „Cerințele 
care trebuie îndeplinite de organismele notificate”, ar trebui să fie incluse în regulament.

Amendamentul 822
Marina Yannakoudakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3.2.4. Organismele notificate au la 
dispoziție, în mod permanent, personal cu 
cunoștințe clinice specializate în ce 
privește conceperea investigației clinice, 
statistica medicală, gestionarea 
pacienților clinici, bunele practici clinice 
în domeniul investigațiilor clinice și, dacă 
este posibil, al farmacologiei. Se utilizează 
personal „intern” permanent, dar 
organismele notificate trebuie să aibă 
flexibilitatea de a angaja experți externi, 
ad hoc și pe perioadă limitată, după cum 
și când este necesar.
Acest personal este integrat în procesul 
decizional al organismului notificat în mod 
constant pentru:

Or. en
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Amendamentul 823
Mairead McGuinness

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– a asigura independența și obiectivitatea 
și a identifica potențialele conflicte de 
interese.

Or. en

Amendamentul 824
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3.2.5. Specialistul în materie de produse:
personalul responsabil cu efectuarea 
reexaminărilor legate de produse,
reexaminarea dosarului de proiectare, 
examinarea de tip a dispozitivelor din 
clasa III, mai ales aspecte cum ar fi 
evaluarea clinică, siguranța biologică, 
sterilizarea, validarea software deține 
următoarele calificări dovedite:

Or. en

Justificare

Codul de conduită a fost elaborat de cele mai multe organisme de notificare în sensul unei 
inițiative voluntare de autoreglementare. El se bazează pe actualul cadru de reglementare și 
face obiectul unor modificări constante de către organismele notificate. Prin urmare, 
regulamentul nu ar trebui să se refere la un astfel de document fără caracter legislativ. Părți 
semnificative ale Codului de conduită care, până în prezent, nu sunt acoperite de „Cerințele 
care trebuie îndeplinite de organismele notificate”, ar trebui să fie incluse în regulament.
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Amendamentul 825
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3.2.5. Personalul responsabil cu efectuarea 
reexaminării legate de produse (de 
exemplu, reexaminarea dosarului de 
proiectare, reexaminarea sau examinarea 
de tip a documentației tehnice, inclusiv 
aspecte cum ar fi evaluarea clinică, 
siguranța biologică, sterilizarea, validarea 
software) deține calificările de specialitate 
necesare prevăzute de statele membre.
Calificările de specialitate necesare 
includ, de exemplu:

Or. lt

Amendamentul 826
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.5a. Evaluatorul de produs: personalul 
responsabil cu efectuarea reexaminărilor 
legate de produse (reexaminări ale 
documentației tehnice) sau examinare de 
tip a dispozitivelor din clasele IIa/IIb are 
următoarele calificări dovedite:
– absolvirea cu succes a unei universități 
sau o diplomă de absolvire a unui colegiu 
tehnic sau o calificare echivalentă într-un 
domeniu de studii relevant, de exemplu, 
medicină, științe naturale sau inginerie;
– experiență profesională de patru ani în 
domeniul produselor medicale sau în 
sectoare conexe (de exemplu, sectorul 
industrial, audit, asistență medicală, 
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experiență în cercetare), dintre care doi 
ani în domeniul proiectării, producției, 
testării sau utilizării dispozitivului 
(conform definiției unui grup de 
dispozitive generice) sau tehnologiei care 
urmează a fi evaluat(ă) sau într-un 
domeniu legat de aspectele științifice care 
urmează a fi evaluate;
– cunoștințe adecvate privind cerințele 
generale în materie de siguranță și 
funcționare prevăzute în anexa I, precum 
și actele delegate și/sau de punere în 
aplicare aferente, standardele armonizate, 
STC și documentele de orientare;
– cunoștințe și experiență adecvate cu 
privire la gestionarea riscurilor și la 
standardele și documentele de orientare 
conexe în materie de dispozitive medicale;
cunoștințe și experiență adecvate cu 
privire la procedurile de evaluare a 
conformității prevăzute în anexele VIII-X, 
în special cu privire la aspectele pentru 
care este autorizat, precum și autoritatea 
corespunzătoare pentru realizarea acestor 
evaluări.

Or. en

Justificare

Codul de conduită a fost elaborat de cele mai multe organisme de notificare în sensul unei 
inițiative voluntare de autoreglementare. El se bazează pe actualul cadru de reglementare și 
face obiectul unor modificări constante de către organismele notificate. Prin urmare, 
regulamentul nu ar trebui să se refere la un astfel de document fără caracter legislativ. Părți 
semnificative ale Codului de conduită care, până în prezent, nu sunt acoperite de „Cerințele 
care trebuie îndeplinite de organismele notificate”, ar trebui să fie incluse în regulament.

Amendamentul 827
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.5 – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– patru ani de experiență profesională în 
domeniul produselor medicale sau în 
sectoarele conexe (de exemplu, sectorul 
industrial, audit, asistență medicală, 
experiență în cercetare), doi ani din această 
experiență fiind în domeniul proiectării, 
producției, testării sau utilizării 
dispozitivului sau tehnologiei care urmează 
a fi evaluat(ă) sau într-un domeniu legat de 
aspectele științifice care urmează a fi 
evaluate;

– patru ani de experiență profesională în 
domeniul produselor medicale sau în 
sectoarele conexe (de exemplu, sectorul 
industrial, audit, asistență medicală, 
experiență în cercetare), doi ani din această 
experiență fiind în domeniul proiectării, 
producției, testării sau utilizării 
dispozitivului (conform definiției unui 
grup de dispozitive generice) sau 
tehnologiei care urmează a fi evaluat(ă) sau 
într-un domeniu legat de aspectele 
științifice care urmează a fi evaluate;

Or. en

Justificare

Codul de conduită a fost elaborat de cele mai multe organisme de notificare în sensul unei 
inițiative voluntare de autoreglementare. El se bazează pe actualul cadru de reglementare și 
face obiectul unor modificări constante de către organismele notificate. Prin urmare, 
regulamentul nu ar trebui să se refere la un astfel de document fără caracter legislativ. Părți 
semnificative ale Codului de conduită care, până în prezent, nu sunt acoperite de „Cerințele 
care trebuie îndeplinite de organismele notificate”, ar trebui să fie incluse în regulament.

Amendamentul 828
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.5 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– în plus, calificarea se bazează pe 
specializări tehnice sau științifice, de 
exemplu sterilizare, biocompatibilitate, 
țesut de origine animală, țesut uman, 
software, siguranță în funcționare, 
evaluare clinică, siguranță electrică, 
ambalare;

Or. en
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Justificare

Codul de conduită a fost elaborat de cele mai multe organisme de notificare în sensul unei 
inițiative voluntare de autoreglementare. El se bazează pe actualul cadru de reglementare și 
face obiectul unor modificări constante de către organismele notificate. Prin urmare, 
regulamentul nu ar trebui să se refere la un astfel de document fără caracter legislativ. Părți 
semnificative ale Codului de conduită care, până în prezent, nu sunt acoperite de „Cerințele 
care trebuie îndeplinite de organismele notificate”, ar trebui să fie incluse în regulament.

Amendamentul 829
Alda Sousa

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.5 – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cunoștințe și experiență adecvate în 
evaluare clinică;

Or. en

Amendamentul 830
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.5 – liniuța 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– organismele de evaluare a conformității 
care sunt notificate pentru dispozitivele 
din clasa III prezintă MDCG lista tuturor 
experților interni și externi care 
efectuează evaluarea părților clinice și 
non-clinice ale evaluării conformității.
MDCG are dreptul să verifice calificarea 
corespunzătoare a experților selectați și 
publică lista.

Or. en
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Justificare

Acest lucru va contribui la asigurarea transparenței depline și a calificărilor necesare pentru 
experții din cadrul organismelor notificate.

Amendamentul 831
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3.2.6. Auditor: personalul responsabil cu 
efectuarea de audituri ale sistemului 
producătorului de asigurare a calității 
deține următoarele calificări dovedite:

Or. en

Justificare

Codul de conduită a fost elaborat de cele mai multe organisme de notificare în sensul unei 
inițiative voluntare de autoreglementare. El se bazează pe actualul cadru de reglementare și 
face obiectul unor modificări constante de către organismele notificate. Prin urmare, 
regulamentul nu ar trebui să se refere la un astfel de document fără caracter legislativ. Părți 
semnificative ale Codului de conduită care, până în prezent, nu sunt acoperite de „Cerințele 
care trebuie îndeplinite de organismele notificate”, ar trebui să fie incluse în regulament.

Amendamentul 832
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3.2.6. Personalul responsabil cu efectuarea 
de audituri ale sistemului producătorului de 
control al calității deține calificările de 
specialitate necesare prevăzute de statele 
membre. Calificările de specialitate 
necesare includ, de exemplu:
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Or. lt

Amendamentul 833
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.6 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– calificarea se bazează pe tehnologie, 
astfel cum este definită de codul IAF/EAC 
sau de un cod echivalent;

Or. en

Justificare

Codul de conduită a fost elaborat de cele mai multe organisme de notificare în sensul unei 
inițiative voluntare de autoreglementare. El se bazează pe actualul cadru de reglementare și 
face obiectul unor modificări constante de către organismele notificate. Prin urmare, 
regulamentul nu ar trebui să se refere la un astfel de document fără caracter legislativ. Părți 
semnificative ale Codului de conduită care, până în prezent, nu sunt acoperite de „Cerințele 
care trebuie îndeplinite de organismele notificate”, ar trebui să fie incluse în regulament.

Amendamentul 834
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 3 – subpunctul 3.4 – subpunctul 3.4.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.4.3. Atunci când se recurge la 
subcontractanți sau experți externi în 
contextul evaluării conformității, în special 
în legătură cu dispozitive medicale sau 
tehnologii noi, invazive sau implantabile, 
organismul notificat dispune de 
competențe proprii adecvate în fiecare 
domeniu de produse pentru care este 
desemnat să conducă evaluarea 
conformității, pentru a verifica pertinența și 
valabilitatea opiniilor experților și a adopta 

3.4.3. Atunci când se recurge la 
subcontractanți sau experți externi în 
contextul evaluării conformității, în special 
în legătură cu dispozitive medicale sau 
tehnologii noi, invazive sau implantabile, 
organismul notificat dispune de 
competențe proprii adecvate în fiecare 
domeniu de produse, tratament sau 
specialitate medicală pentru care este 
desemnat să conducă evaluarea 
conformității, pentru a verifica pertinența și 
valabilitatea opiniilor experților și a adopta 
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decizia cu privire la certificare. decizia cu privire la certificare.

Or. en

Justificare

O calificare adecvată a organismelor notificate nu ar trebui să fie determinată doar pe baza 
competenței în domeniul produselor, ci și pe baza competenței în domeniul tratamentului sau 
al specialității medicale.

Amendamentul 835
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Perioada minimă pentru evaluările de 
audit ale organismului notificat
– organismele notificate identifică durata 
auditului pentru prima și a doua etapă a 
auditurilor inițiale, precum și auditurile 
de supraveghere pentru fiecare solicitant 
și client certificat;
– numărul efectiv al personalului 
producătorului, incluzând toate facilitățile 
de producție individuale acoperite de 
certificat, este utilizat ca bază de calculare 
a duratei auditului;
– este adecvat ca durata auditului să fie 
stabilită pe baza numărului efectiv de 
angajați ai organizației, complexitatea 
proceselor din cadrul organizației, natura 
și caracteristicile dispozitivelor medicale 
incluse în domeniul de aplicare al 
auditului și diferite tehnologii care sunt 
utilizate pentru producția și controlul 
dispozitivelor medicale. Durata auditului 
ar trebui să fie ajustată pe baza factorilor 
semnificativi care se aplică în mod unic 
organizației care urmează să fie auditată.
Organismul notificat ar trebui să exercite 
puterea discreționară pentru a se asigura 
că o variație în durata auditului nu 
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conduce la un compromis privind 
eficacitatea acestuia.
– durata oricărui audit planificat la fața 
locului nu poate fi mai mică de un 
auditor/zi.
– certificarea unor situri multiple în 
temeiul unui singur sistem de asigurare a 
calității nu se poate baza pe un sistem de 
eșantionare.

Or. en

Justificare

Codul de conduită a fost elaborat de cele mai multe organisme de notificare în sensul unei 
inițiative voluntare de autoreglementare. El se bazează pe actualul cadru de reglementare și 
face obiectul unor modificări constante de către organismele notificate. Prin urmare, 
regulamentul nu ar trebui să se refere la un astfel de document fără caracter legislativ. Părți 
semnificative ale Codului de conduită care, până în prezent, nu sunt acoperite de „Cerințele 
care trebuie îndeplinite de organismele notificate”, ar trebui să fie incluse în regulament.

Amendamentul 836
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 4 – subpunctul 4.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.1. Procesul decizional al organismului 
notificat trebuie să fie documentat în mod 
clar, inclusiv procedurile pentru eliberarea, 
suspendarea, reacordarea, retragerea sau 
refuzul certificatelor de evaluare a 
conformității, modificarea sau 
restricționarea lor și emiterea 
suplimentelor.

4.1. Procesul decizional al organismului 
notificat este documentat în mod clar și 
este pus la dispoziția publicului, inclusiv 
procedurile pentru eliberarea, suspendarea, 
reacordarea, retragerea sau refuzul 
certificatelor de evaluare a conformității, 
modificarea sau restricționarea lor și 
emiterea suplimentelor.

Or. en

Amendamentul 837
Zofija Mazej Kukovič
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Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 4 – subpunctul 4.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.1. Procesul decizional al organismului 
notificat trebuie să fie documentat în mod 
clar, inclusiv procedurile pentru eliberarea, 
suspendarea, reacordarea, retragerea sau 
refuzul certificatelor de evaluare a 
conformității, modificarea sau 
restricționarea lor și emiterea 
suplimentelor.

4.1. Procesul decizional al organismului 
notificat este transparent și documentat în 
mod clar, inclusiv procedurile pentru 
eliberarea, suspendarea, reacordarea, 
retragerea sau refuzul certificatelor de 
evaluare a conformității, modificarea sau 
restricționarea lor și emiterea 
suplimentelor.

Or. sl

Amendamentul 838
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 4 – subpunctul 4.3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 839
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sunt destinate în mod specific 
controlului, diagnosticării, monitorizării 
sau corectării unui defect al inimii sau al 
sistemului circulator central prin contact 
direct cu aceste părți ale organismului, 

– sunt dispozitive active și implantabile 
destinate în mod specific controlului, 
diagnosticării, monitorizării sau corectării 
unui defect al inimii sau al sistemului 
circulator central prin contact direct cu 
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situație în care fac parte din clasa III, aceste părți ale organismului, situație în 
care fac parte din clasa III;

Or. de

Amendamentul 840
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sunt destinate în mod specific 
controlului, diagnosticării, monitorizării 
sau corectării unui defect al inimii sau al 
sistemului circulator central prin contact 
direct cu aceste părți ale organismului, 
situație în care fac parte din clasa III,

– sunt destinate în mod specific 
controlului, diagnosticării, monitorizării 
sau corectării unui defect al inimii sau al 
sistemului circulator central prin contact 
direct cu aceste părți ale organismului, 
situație în care fac parte din clasa III;

Or. de

Amendamentul 841
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sunt destinate în mod specific utilizării în 
contact direct cu sistemul nervos central, 
situație în care fac parte din clasa III,

– sunt dispozitive active și implantabile 
destinate în mod specific utilizării – în
vederea controlului, diagnosticării, 
consemnării sau corectării defectelor 
sistemului nervos central – în contact 
direct cu aceste părți ale corpului, situație 
în care fac parte din clasa III,

Or. de

Amendamentul 842
Thomas Ulmer
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Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.3 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sunt destinate în mod specific 
controlului, diagnosticării, monitorizării 
sau corectării unui defect al inimii sau al 
sistemului circulator central prin contact 
direct cu aceste părți ale organismului, 
situație în care fac parte din clasa III,

– sunt dispozitive active sau implantabile 
destinate în mod specific controlului, 
diagnosticării, monitorizării sau corectării 
unui defect al inimii sau al sistemului 
circulator central prin contact direct cu 
aceste părți ale organismului, situație în 
care fac parte din clasa III,

Or. de

Amendamentul 843
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.3 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sunt destinate în mod specific 
controlului, diagnosticării, monitorizării 
sau corectării unui defect al inimii sau al 
sistemului circulator central prin contact 
direct cu aceste părți ale organismului, 
situație în care fac parte din clasa III,

– sunt destinate în mod specific 
controlului, diagnosticării, monitorizării 
sau corectării unui defect al inimii sau al 
sistemului circulator central prin contact 
direct cu aceste părți ale organismului, 
situație în care fac parte din clasa III;

Or. de

Amendamentul 844
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.3 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sunt destinate în mod specific utilizării în 
contact direct cu sistemul nervos central, 
situație în care fac parte din clasa III,

– sunt dispozitive active sau implantabile 
destinate în mod specific utilizării în 
contact direct cu sistemul nervos central, 
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situație în care fac parte din clasa III,

Or. de

Amendamentul 845
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.4 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sunt destinate să fie utilizate în contact 
direct cu cordul, sistemul circulator central 
sau sistemul nervos central, situație în care 
fac parte din clasa III,

– sunt destinate să fie utilizate în contact 
direct cu cordul, sistemul circulator central 
sau sistemul nervos central, situație în care 
fac parte din clasa III, cu excepția 
suturilor și a capselor,

Or. en

Justificare

Regula de clasificare nu este pe deplin adaptată la anumite dispozitive, cum ar fi suturile și 
capsele, care se pot clasifica fie în clasa IIb, fie în clasa III, în funcție de utilizarea prevăzută 
de producător. Întrucât aceste dispozitive sunt implantabile, ele ar fi supuse unor cerințe de 
carduri ale implanturilor, ceea ce ar reprezenta o povară mare, fără a spori siguranța, 
deoarece în timpul unei intervenții chirurgicale se pot utiliza multe suturi sau capse.

Amendamentul 846
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.4 – paragraful 1 – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sunt proteze de înlocuire a discurilor 
intervertebrale și dispozitive implantabile 
care vin în contact cu coloana vertebrală, 
situație în care fac parte din clasa III.

– sunt proteze de înlocuire a discurilor 
intervertebrale, situație în care fac parte din 
clasa III.

Or. de
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Amendamentul 847
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.4 – paragraful 1 – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sunt proteze de înlocuire a discurilor 
intervertebrale și dispozitive implantabile 
care vin în contact cu coloana vertebrală, 
situație în care fac parte din clasa III.

– sunt proteze de înlocuire a discurilor 
intervertebrale și dispozitive implantabile 
care vin în contact cu măduva spinării, 
situație în care fac parte din clasa III.

Or. en

Justificare

Toate implanturile vertebrale care vin în contact direct cu măduva spinării sunt clasificate în 
clasa III, întrucât măduva spinării este definită ca parte a sistemului nervos central. Se pare 
că nu există nicio dovadă clinică sau științifică pentru a sprijini clasificarea propusă pentru 
implanturile vertebrale care vin în contact cu părțile osoase și cu ligamentele coloanei 
vertebrale. Există un istoric lung de utilizare clinică, sigură și eficientă, a acestor produse, 
fără raportarea niciunei probleme sistematice de siguranță.

Amendamentul 848
Nora Berra

Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate dispozitivele care încorporează sau 
constau din nanomateriale fac parte din 
clasa III cu excepția situației în care 
nanomaterialul este încapsulat sau legat 
într-o asemenea manieră încât nu poate fi 
eliberat în corpul pacientului sau al 
utilizatorului atunci când dispozitivul este 
utilizat în limitele scopului preconizat.

Toate dispozitivele care încorporează sau 
constau în nanomateriale destinate să fie
eliberate în mod intenționat în corpul 
uman fac parte din clasa III.

Or. en

Justificare

În cadrul procesului de evaluare a riscurilor trebuie să se țină seama de pericolul pe care îl 
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implică utilizarea nanomaterialelor. Sub incidența acestei reguli pot însă intra prea multe 
produse care nu generează preocupări grave pentru sănătate. În consecință, reîncadrarea în 
clasa III se face numai atunci când utilizarea nanomaterialelor este intenționată și face parte 
din modul în care urmează să fie folosit produsul.

Amendamentul 849
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate dispozitivele care încorporează sau 
constau din nanomateriale fac parte din 
clasa III cu excepția situației în care 
nanomaterialul este încapsulat sau legat 
într-o asemenea manieră încât nu poate fi 
eliberat în corpul pacientului sau al 
utilizatorului atunci când dispozitivul este 
utilizat în limitele scopului preconizat.

Toate dispozitivele care încorporează sau 
constau în nanomateriale destinate să fie 
eliberate în mod intenționat în corpul 
uman fac parte din clasa III.

Or. de

Justificare

Multe dispozitive medicale încorporează nanomateriale, însă nu reprezintă niciun pericol 
pentru pacienți. Prin urmare, în cadrul clasificării dispozitivelor medicale cu nanomateriale 
ar trebui să se țină cont de efectul urmărit al nanomaterialelor.

Amendamentul 850
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate dispozitivele care încorporează sau 
constau din nanomateriale fac parte din 
clasa III cu excepția situației în care 
nanomaterialul este încapsulat sau legat 
într-o asemenea manieră încât nu poate fi 
eliberat în corpul pacientului sau al 
utilizatorului atunci când dispozitivul este 

Toate dispozitivele care, ca parte a 
modului lor de funcționare, eliberează în 
mod intenționat nanomaterialul în corpul 
uman fac parte din clasa III.
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utilizat în limitele scopului preconizat.

Or. de

Amendamentul 851
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate dispozitivele care încorporează sau 
constau din nanomateriale fac parte din 
clasa III cu excepția situației în care 
nanomaterialul este încapsulat sau legat 
într-o asemenea manieră încât nu poate fi 
eliberat în corpul pacientului sau al 
utilizatorului atunci când dispozitivul este 
utilizat în limitele scopului preconizat.

Toate dispozitivele care încorporează sau 
constau în nanomateriale destinate să fie
eliberate în mod intenționat în corpul 
uman fac parte din clasa III.

Or. en

Amendamentul 852
Marian Harkin

Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate dispozitivele care încorporează sau 
constau din nanomateriale fac parte din 
clasa III cu excepția situației în care 
nanomaterialul este încapsulat sau legat 
într-o asemenea manieră încât nu poate fi 
eliberat în corpul pacientului sau al 
utilizatorului atunci când dispozitivul este 
utilizat în limitele scopului preconizat.

Toate dispozitivele care încorporează sau 
constau în nanomateriale destinate să fie
eliberate în mod intenționat în corpul 
uman fac parte din clasa III.

Or. en
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Justificare

A rule classifying all medical devices containing unbound nanomaterials as highest risk, class 
III medical devices is scientifically unjustified and would create critical problems for 
healthcare. Class III classification should apply only to devices for which release of 
nanomaterials is intended. The definition of nanomaterials as contained in Recommendation 
2011/696/EU and reflected in the Regulation (Article 2, paragraph 1, point (15)) would result 
in most particulate solids being seen as nanomaterials. This would include foodstuffs such as 
flour, salt, spices, carbon black in car tyer or printer’s ink, fillers and pigments in cosmetics, 
toys, paint, varnish etc. The definition does not distinguish between true nanomaterials 
(containing a high amount or all particles in the nanorange) and other particulate solids that 
can be safely used. The highest risk classification should be reserved for medical devices 
containing unbound nanomaterials. Since the term ‘unbound’ is not defined in the rule, it 
could be interpreted as referring to every release of a nanoparticle from a medical device.
This is not helpful as from a scientific standpoint the complete absence of release cannot be 
demonstrated. In conjunction with the definition of nanomaterial, the application Rule 19 as 
proposed would result in many medical devices that are classified today as lowest risk, class I 
or medium risk, class IIa or class IIb to be classified as class III medical devices. This would 
include for instance surgical stockings, bandaging materials, catheters, tubes for 
administration of nutrition or gases, medical gloves and many other devices.

Amendamentul 853
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.8

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.8. Regula 20 eliminat
Toate dispozitivele destinate să fie utilizate 
pentru afereză, cum ar fi aparatura de 
afereză, seturi, conectori și soluții, fac 
parte din clasa III.

Or. en

Justificare

Dispozitivele medicale utilizate în procesul de afereză sunt diferite și variate și, ca atare, nu 
trebuie să fie clasificate exclusiv în clasa III. În plus, măsurile privind trasabilitatea, 
vigilența, raportarea evenimentelor adverse prevăzute pentru dispozitivele medicale din clasa 
III sunt deja acoperite de directivele UE privind calitatea și siguranța sângelui și de legislația 
farmaceutică a UE pentru aceste dispozitive, împreună cu legislația și măsurile naționale.
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Amendamentul 854
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate dispozitivele destinate să fie utilizate 
pentru afereză, cum ar fi aparatura de 
afereză, seturi, conectori și soluții, fac 
parte din clasa III.

eliminat

Or. de

Justificare

Dispozitivele medicale destinate aferezei se deosebesc ca formă și utilizare. Prin urmare, nu 
ar fi corect ca toate aceste dispozitive să fie incluse în clasa III.

Amendamentul 855
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate dispozitivele destinate să fie utilizate 
pentru afereză, cum ar fi aparatura de 
afereză, seturi, conectori și soluții, fac 
parte din clasa III.

eliminat

Or. en

Amendamentul 856
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate dispozitivele destinate să fie utilizate Toate dispozitivele destinate să fie utilizate 
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pentru afereză, cum ar fi aparatura de 
afereză, seturi, conectori și soluții, fac parte 
din clasa III.

pentru afereză, cum ar fi aparatura de 
afereză, seturi, conectori și soluții, fac parte 
din clasa IIB.

Or. en

Amendamentul 857
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.9

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.9. Regula 21 eliminat
Dispozitivele care sunt compuse din 
substanțe sau combinații de substanțe 
menite să fie ingerate, inhalate sau 
administrate rectal sau vaginal și care 
sunt absorbite sau dispersate în corpul 
uman fac parte din clasa III.

Or. en

Justificare

Articolul 21 clasifică dispozitivele în clasa cea mai ridicată de risc numai pe baza căii de 
administrare. Acest lucru nu reflectă riscurile legate de cele mai multe dintre aceste produse.
În plus, clasificarea unor astfel de produse cu risc scăzut în clasa III ar fi împotriva 
siguranței publice. Acest articol distrage atenția necesară de la produsele care prezintă într-
adevăr un risc ridicat și ar prelungi perioada de certificare, astfel că, în timp, dispozitivele 
terapeutice nu ar mai fi disponibile pe piață.

Amendamentul 858
Nora Berra

Propunere de regulament
Anexa VII – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozitivele care sunt compuse din 
substanțe sau combinații de substanțe 
menite să fie ingerate, inhalate sau 

Dispozitivele care sunt compuse din 
substanțe sau combinații de substanțe 
menite în primul rând să fie ingerate, 
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administrate rectal sau vaginal și care sunt 
absorbite sau dispersate în corpul uman fac 
parte din clasa III.

inhalate sau administrate rectal sau vaginal 
și care sunt absorbite și dispersate în corpul 
uman pentru a-și realiza scopul preconizat
fac parte din clasa III.

Or. en

Amendamentul 859
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 3 – subpunctul 3.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2. Aplicarea sistemului de control al 
calității garantează faptul că dispozitivele 
sunt conforme cu dispozițiile prezentului 
regulament aplicabile acestora în fiecare 
etapă, de la proiectare până la inspecția 
finală. Toate elementele, cerințele și 
dispozițiile adoptate de producător privind 
sistemul său de control al calității sunt 
documentate într-o manieră sistematică și 
ordonată sub formă de politici și proceduri 
scrise, cum ar fi programele în materie de 
calitate, planurile în materie de calitate, 
manualele referitoare la calitate și 
evidențele privind calitatea.

3.2. Aplicarea sistemului de control al 
calității garantează faptul că dispozitivele 
sunt conforme cu dispozițiile prezentului 
regulament aplicabile acestora în fiecare 
etapă, de la proiectare până la inspecția 
finală și livrare. Toate elementele, cerințele 
și dispozițiile adoptate de producător 
privind sistemul său de control al calității 
sunt documentate într-o manieră 
sistematică și ordonată sub formă de 
politici și proceduri scrise, cum ar fi 
programele în materie de calitate, planurile 
în materie de calitate, manualele referitoare 
la calitate și evidențele privind calitatea.

Or. en

Justificare

Sistemul de control al calității nu ar trebui să acopere numai procesele până la inspecția 
finală. Ar trebui să acopere, de asemenea, toate aspectele care sunt relevante pentru 
conformitatea cu cerințele legale și calitatea produsului (de exemplu, transportul și 
depozitarea adecvată).

Amendamentul 860
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 3 – subpunctul 3.2. – paragraful 1 – litera d – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– procedurile de identificare a produsului 
elaborate și actualizate pe baza desenelor, 
specificațiilor și a altor documente 
relevante în fiecare fază a procesului de 
fabricație;

– procedurile de identificare și trasabilitate
a produsului elaborate și actualizate pe 
baza desenelor, specificațiilor și a altor 
documente relevante în fiecare fază a 
procesului de fabricație;

Or. en

Amendamentul 861
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 3 – subpunctul 3.3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Organismul notificat efectuează un 
audit al sistemului de control al calității 
pentru a stabili dacă acesta respectă 
cerințele menționate în secțiunea 3.2. Cu 
excepția cazului în care acest fapt se 
justifică în mod corespunzător, aceasta 
presupune că sistemele de control al 
calității care îndeplinesc standardele 
armonizate relevante sau STC sunt 
conforme cu cerințele vizate de standarde 
sau de STC.

(a) Organismul notificat efectuează un 
audit al sistemului de control al calității 
pentru a stabili dacă acesta respectă 
cerințele menționate în secțiunea 3.2.
Aceasta presupune că sistemele de control 
al calității care îndeplinesc standardele 
armonizate relevante sunt conforme cu 
cerințele menționate la punctul 3.2.

Or. en

Justificare

Standardele armonizate sunt utilizate ca mijloc de furnizare a unei prezumții de conformitate 
cu cerințele esențiale prevăzute de directivele privind dispozitivele medicale. Dacă un 
standard armonizat este considerat insuficient pentru a asigura un sistem adecvat de control 
al calității, atunci standardul ar trebui să fie modificat și nu completat cu STC, care ar fi 
valabile numai pentru UE. Mai mult, nu este clar pe ce bază un organism notificat ar putea 
considera că un standard armonizat specific este insuficient pentru a face față cerințelor de la 
punctul 3.2.
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Amendamentul 862
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 3 – subpunctul 3.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.4. Producătorul informează organismul 
notificat care a aprobat sistemul de 
control al calității cu privire la orice plan 
de modificare substanțială a sistemului de 
control al calității sau a gamei de produse 
vizate. Organismul notificat evaluează
modificările propuse și verifică dacă 
sistemul de control al calității astfel 
modificat mai corespunde cerințelor 
menționate în secțiunea 3.2. Acesta 
notifică producătorului decizia sa, care 
trebuie să conțină concluziile auditului și 
o evaluare motivată. Aprobarea cu privire 
la orice modificare importantă a sistemului 
de control al calității sau a gamei de 
produse vizate ia forma unui supliment la 
certificatul UE de asigurare totală a 
calității.

3.4. În cooperare cu organismul notificat,
producătorul stabilește modificările care 
urmează să fie caracterizate drept 
modificări substanțiale și care ar trebui 
raportate organismului notificat.
Organismul notificat efectuează audituri 
pentru a verifica dacă descrierile realizate 
de producător în ceea ce privește
modificările substanțiale sunt adecvate și 
dacă producătorul respectă aceste 
modificări. Aprobarea cu privire la orice 
modificare importantă a sistemului de 
control al calității sau a gamei de produse 
vizate ia forma unui supliment la 
certificatul UE de asigurare totală a 
calității.

Or. da

Amendamentul 863
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 4 – subpunctul 4.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.1. Scopul supravegherii este de a garanta 
că producătorul îndeplinește în mod 
corespunzător obligațiile impuse de 
sistemul de control al calității aprobat.

4.1. Scopul supravegherii este de a garanta 
că producătorul îndeplinește în mod 
corespunzător toate obligațiile impuse de 
sistemul de control al calității aprobat.

Or. en
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Amendamentul 864
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 4 – subpunctul 4.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.3. Organismul notificat efectuează 
periodic, cel puțin o dată la fiecare 12 luni 
audituri și evaluări corespunzătoare pentru 
a se asigura că producătorul aplică sistemul 
de control al calității aprobat și planul de 
supraveghere ulterioară introducerii pe 
piață și furnizează producătorului un raport 
de evaluare. Aceasta include inspecții la 
sediul producătorului și, dacă este cazul, al 
furnizorilor și/sau subcontractanților 
producătorului. În timpul acestor inspecții, 
dacă este necesar, organismul notificat 
efectuează sau cere să se efectueze testări 
pentru a verifica dacă sistemul de control 
al calității funcționează în mod 
corespunzător. El furnizează 
producătorului un raport al inspecției și, 
dacă s-a efectuat o testare, un raport al 
acestei testări.

4.3. Organismul notificat efectuează 
periodic, cel puțin o dată la fiecare 12 luni 
audituri și evaluări corespunzătoare pentru 
a se asigura că producătorul aplică sistemul 
de control al calității aprobat și planul de 
supraveghere ulterioară introducerii pe 
piață și furnizează producătorului un raport 
de evaluare. Aceasta include inspecții la 
sediul producătorului și, dacă este cazul, al 
furnizorilor și/sau subcontractanților 
producătorului.

Or. de

Justificare

Obligația de efectuare sau solicitare de teste pentru a verifica dacă sistemul de asigurare a 
calității funcționează în mod corespunzător în conformitate cu punctul 4.3 constituie parte a 
inspecțiilor și nu a auditurilor periodice. „Ghidul ISO/IEC 67 – Evaluarea conformității. 
Principii fundamentale ale certificării produselor.” tabelul 1 sistemul 5 conține mai multe 
exemple de activități de supraveghere. Diferitele opțiuni privind evaluările în cadrul 
procesului de supraveghere ar trebui definite în paragrafe diferite în anexa VIII punctul 4 și 
nu ar trebui confundate.

Amendamentul 865
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 4 – subpunctul 4.3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4.3. Organismul notificat efectuează 
periodic, cel puțin o dată la fiecare 12 
luni, audituri și evaluări corespunzătoare 
pentru a se asigura că producătorul aplică 
sistemul de control al calității aprobat și 
planul de supraveghere ulterioară 
introducerii pe piață și furnizează 
producătorului un raport de evaluare.
Aceasta include inspecții la sediul 
producătorului și, dacă este cazul, al 
furnizorilor și/sau subcontractanților 
producătorului. În timpul acestor inspecții, 
dacă este necesar, organismul notificat 
efectuează sau cere să se efectueze testări 
pentru a verifica dacă sistemul de control al 
calității funcționează în mod 
corespunzător. Acesta furnizează 
producătorului un raport al inspecției și, 
dacă s-a efectuat o testare, un raport al 
acestei testări.

4.3. Organismul notificat efectuează o dată 
pe an audituri și evaluări corespunzătoare 
pentru a se asigura că producătorul aplică 
sistemul de asigurare a calității aprobat și 
planul de supraveghere ulterioară 
introducerii pe piață și furnizează 
producătorului un raport de evaluare.
Aceasta include inspecții la sediul 
producătorului și, dacă este cazul, al 
furnizorilor și/sau subcontractanților 
producătorului. În timpul acestor inspecții, 
dacă este necesar, organismul notificat 
efectuează sau cere să se efectueze testări 
pentru a verifica dacă sistemul de control al 
calității funcționează în mod 
corespunzător. Acesta furnizează 
producătorului un raport al inspecției și, 
dacă s-a efectuat o testare, un raport al 
acestei testări.

Or. en

Justificare

Precizarea că auditurile trebuie să fie efectuate cel puțin „o dată la 12 luni” limitează în mod 
excesiv flexibilitatea producătorilor și a organismelor notificate. Efectuarea auditurilor „o 
dată pe an” (în conformitate cu ISO/IEC 17021) lasă mai multă libertate de îndeplinire a 
obligațiilor legale.

Amendamentul 866
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 4 – subpunctul 4.4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.4. Organismul notificat efectuează în 
mod aleatoriu inspecții neanunțate în
fabricile producătorului și, dacă este 
cazul, ale furnizorilor și/sau 
subcontractanților producătorului, care 

4.4. Organismul notificat efectuează în 
mod aleatoriu – cel puțin o dată la 5 ani și 
pentru fiecare producător și grup de 
dispozitive generice – inspecții neanunțate 
la locurile de fabricație relevante și, dacă 
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pot fi combinate cu evaluarea periodică a 
supravegherii menționate în secțiunea 
4.3. sau pot fi realizate în plus față de 
această evaluare a supravegherii.
Organismul notificat elaborează un plan 
pentru inspecțiile neanunțate care nu este 
adus la cunoștința producătorului.

este cazul, la furnizorii și/sau 
subcontractanții producătorului.
Organismul notificat elaborează un plan 
pentru inspecțiile neanunțate care nu este 
adus la cunoștința producătorului.

În timpul acestor inspecții neanunțate,
organismul notificat efectuează sau cere 
să se efectueze testări pentru a verifica 
dacă sistemul de control al calității 
funcționează în mod corespunzător.
Organismul notificat prezintă
producătorului procesul-verbal al 
inspecției.

Or. en

Justificare

Numărul inspecțiilor neanunțate 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 867
Nora Berra

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 4 – subpunctul 4.4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.4. Organismul notificat efectuează în 
mod aleatoriu inspecții neanunțate în
fabricile producătorului și, dacă este 
cazul, ale furnizorilor și/sau 
subcontractanților producătorului, care pot 
fi combinate cu evaluarea periodică a 
supravegherii menționate în secțiunea 
4.3. sau pot fi realizate în plus față de 
această evaluare a supravegherii.
Organismul notificat elaborează un plan 

4.4. Organismul notificat efectuează în 
mod aleatoriu, cel puțin o dată la cinci ani 
și pentru fiecare producător și grup de 
dispozitive generice, inspecții neanunțate 
la unitățile de producție relevante și, dacă 
este cazul, la cele ale furnizorilor și/sau 
subcontractanților producătorului.
Organismul notificat elaborează un plan 
pentru inspecțiile neanunțate care nu este 
adus la cunoștința producătorului. În 
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pentru inspecțiile neanunțate care nu este 
adus la cunoștința producătorului.

timpul acestor inspecții organismul 
notificat efectuează sau cere să se 
efectueze testări pentru a verifica dacă 
sistemul de control al calității 
funcționează în mod corespunzător. El 
prezintă producătorului un raport de 
inspecție și un raport de test.

Or. en

Amendamentul 868
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 4 – subpunctul 4.4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.4. Organismul notificat efectuează în 
mod aleatoriu inspecții neanunțate în 
fabricile producătorului și, dacă este cazul, 
ale furnizorilor și/sau subcontractanților 
producătorului, care pot fi combinate cu 
evaluarea periodică a supravegherii 
menționate în secțiunea 4.3. sau pot fi 
realizate în plus față de această evaluare a 
supravegherii. Organismul notificat 
elaborează un plan pentru inspecțiile 
neanunțate, care nu este adus la cunoștința 
producătorului.

4.4. Organismul notificat efectuează în 
mod aleatoriu – cel puțin o dată la 5 ani și 
pentru fiecare producător și grup de 
dispozitive generice – inspecții neanunțate 
în fabricile relevante ale producătorului și, 
dacă este cazul, ale furnizorilor și/sau 
subcontractanților producătorului.
Organismul notificat elaborează un plan 
pentru inspecțiile neanunțate, care nu este 
adus la cunoștința producătorului.

În timpul acestor inspecții neanunțate, 
organismul notificat efectuează sau cere 
să se efectueze testări pentru a verifica 
dacă sistemul de control al calității 
funcționează în mod corespunzător.
Organismul notificat furnizează 
producătorului un raport al inspecției.

Or. de

Justificare

Numărul de inspecții neanunțate trebuie definit în mod clar. Inspecțiile neanunțate ar trebui 
efectuate cel puțin o dată în cadrul unui ciclu de certificare și pentru fiecare producător și 
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grup de dispozitive generice. Sfera și procedurile inspecțiilor neanunțate ar trebui specificate 
în regulamentul propriu-zis. Fragmentele „Acolo unde este necesar” și „și, dacă s-a efectuat 
un test, cu un raport de test”ar trebui eliminate, deoarece testele trebuie întotdeauna 
efectuate. Diferența dintre „raport de test”și „raport de inspecție” nu este necesară, 
deoarece un „raport de test” face parte dintr-un „raport de inspecție”.

Amendamentul 869
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 4 – subpunctul 4.4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.4. Organismul notificat efectuează în 
mod aleatoriu inspecții neanunțate în 
fabricile producătorului și, dacă este cazul,
ale furnizorilor și/sau subcontractanților 
producătorului, care pot fi combinate cu
evaluarea periodică a supravegherii 
menționate în secțiunea 4.3. sau pot fi 
realizate în plus față de această evaluare a 
supravegherii. Organismul notificat 
elaborează un plan pentru inspecțiile 
neanunțate care nu este adus la cunoștința 
producătorului.

4.4. Organismul notificat efectuează în 
mod aleatoriu inspecții neanunțate în 
fabricile producătorului și ale furnizorilor 
și/sau subcontractanților săi, pe lângă 
evaluarea periodică a supravegherii 
menționate în secțiunea 4.3. Organismul 
notificat elaborează un plan pentru 
inspecțiile neanunțate care nu este adus la 
cunoștința producătorului. Organismul 
notificat efectuează cel puțin o inspecție 
neanunțată o dată la trei ani.

Or. en

Amendamentul 870
Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 4 – subpunctul 4.4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.4. Organismul notificat efectuează în 
mod aleatoriu inspecții neanunțate în 
fabricile producătorului și, dacă este cazul, 
ale furnizorilor și/sau subcontractanților 
producătorului, care pot fi combinate cu 
evaluarea periodică a supravegherii 
menționate în secțiunea 4.3. sau pot fi 

4.4. Organismul notificat efectuează în 
mod aleatoriu inspecții neanunțate în 
fabricile producătorului și, dacă este cazul, 
ale furnizorilor și/sau subcontractanților 
producătorului, care pot fi combinate cu 
evaluarea periodică a supravegherii 
menționate în secțiunea 4.3. sau pot fi 
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realizate în plus față de această evaluare a 
supravegherii. Organismul notificat 
elaborează un plan pentru inspecțiile 
neanunțate care nu este adus la cunoștința 
producătorului.

realizate în plus față de această evaluare a 
supravegherii. Organismul notificat 
elaborează un plan pentru inspecțiile 
neanunțate care nu este adus la cunoștința 
producătorului. Organismul notificat 
efectuează astfel de inspecții cel puțin o 
dată la trei ani.

Or. en

Justificare

Propunerea nu menționează frecvența minimă a inspecțiilor neanunțate. Inspecțiile 
neanunțate ar trebui efectuate cel puțin o dată la trei ani pentru fiecare producător și pentru 
fiecare grup de produse, pe baza ciclului de certificare.

Amendamentul 871
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 4 – subpunctul 4.4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În loc de, sau în plus față de, eșantionarea 
din producție, organismul notificat prelevă 
eșantioane de dispozitive de pe piață pentru 
a verifica dacă dispozitivul fabricat este în 
conformitate cu documentația tehnică 
și/sau dosarul de proiectare. Înainte de 
eșantionare, organismul notificat specifică 
criteriile adecvate de eșantionare și 
procedura de testare.

În plus față de eșantionarea din producție, 
organismul notificat prelevă el însuși, dacă 
este posibil, sau , în caz contrar, prin 
autorități externe de supraveghere a 
pieței, eșantioane de dispozitive de pe 
piață. Pentru a verifica dacă dispozitivul 
fabricat este în conformitate cu 
documentația tehnică și/sau dosarul de 
proiectare trebuie efectuată o examinare 
cel puțin o dată la 5 ani pentru fiecare 
producător și grup de dispozitive generice.
Înainte de eșantionare, organismul notificat 
specifică criteriile adecvate de eșantionare 
și procedura de testare. Eșantionarea și 
examinarea eșantionului se efectuează pe 
cheltuiala producătorului.

Or. de

Justificare

Deseori, prelevarea de eșantioane de pe piață nu este posibilă, deoarece organismele 
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notificate nu dețin suficiente competențe de intervenție. În aceste cazuri, prelevarea de 
eșantioane ar trebui efectuată prin intermediul autorităților de supraveghere a pieței. Pentru 
a asigura că se prelevă suficiente eșantioane, toate organismele notificate trebuie obligate să 
le verifice cel puțin o dată în cadrul unui ciclu de certificare dat.

Amendamentul 872
Linda McAvan

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 4 – subpunctul 4.4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul notificat furnizează 
producătorului un raport de inspecție care 
include, după caz, rezultatul controlului 
prin sondaj.

Organismul notificat furnizează 
producătorului un raport de inspecție care 
include, după caz, rezultatul controlului 
prin sondaj. Acest raport se publică.

Or. en

Justificare

Una dintre principalele lecții învățate din scandalul PiP este nevoia de inspecții neanunțate.
În interesul transparenței, raportul de inspecție ar trebui să fie făcut public.

Amendamentul 873
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 4 – subpunctul 4.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul dispozitivelor clasificate în clasa 
III, evaluarea supravegherii include, de 
asemenea, o verificare a părților și/sau a 
materialelor aprobate care sunt esențiale 
pentru integritatea dispozitivului, inclusiv, 
după caz, coerența între cantitățile de 
părți și/sau materiale produse sau 
achiziționate și cantitățile de produse 
finite.

eliminat

Or. en
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Justificare

De multe ori, nu este posibil să se verifice coerența între cantitatea de materii prime sau 
componente esențiale produse sau cumpărate, aprobate pentru tipul și cantitatea de produse 
finite. Sarcinile și competențele organismelor notificate sunt în domeniul examinărilor 
tehnice, și nu al analizelor comerciale. În general, din motive financiar-contabile, verificarea 
coerenței este sarcina producătorului.

Amendamentul 874
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 4 – subpunctul 4.6

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.6. Organismul notificat se asigură că 
structura echipei de evaluare garantează 
experiența în ceea ce privește tehnologia în 
cauză, obiectivitatea continuă și 
neutralitatea; aceasta include o rotație a 
membrilor echipei de evaluare la intervale 
de timp adecvate. Ca regulă generală, un
auditor principal nu conduce și nu 
efectuează mai mult de trei ani consecutivi 
un audit referitor la același producător.

4.6. Organismul notificat se asigură că 
structura echipei de evaluare garantează 
experiența în ceea ce privește tehnologia în 
cauză, obiectivitatea continuă și 
neutralitatea. Un auditor principal nu 
conduce și nu efectuează mai mult de cinci
ani consecutivi un audit referitor la același 
producător.

Or. en

Justificare

Expertiza și experiența necesare în raport cu dispozitivul medical care urmează să fie evaluat 
trebuie să fie asigurate în mod constant pe parcursul întregului ciclu de certificare. Auditorul 
principal este autorizat să conducă și să participe la un audit pentru o perioadă de până la 
cinci ani consecutivi, în conformitate cu ciclul regulat de certificare de cinci ani pentru 
dispozitivele medicale. Ceilalți membri ai echipei de evaluare nu ar trebui să lucreze prin 
rotație din cauza responsabilității lor subordonate față de auditorul principal.

Amendamentul 875
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 5 – subpunctul 5.3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5.3a. În cazul dispozitivelor din clasa III, 
partea clinică a dosarului este evaluată de 
un expert clinic corespunzător dintre cei 
menționați în lista elaborată de MDCG 
conform articolului 80 litera (g).

Or. en

Amendamentul 876
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, 
iar în cazul dispozitivelor implantabile de 
cel puțin 15 ani, de la data introducerii pe 
piață a ultimului produs, producătorul sau 
reprezentantul său autorizat menține la 
dispoziția autorităților competente:

8. Pentru o perioadă cel puțin echivalentă 
cu durata de viață a dispozitivului 
medical, astfel cum este definită de 
producător, dar nu mai mică de 10 ani de 
la data lansării produsului de către 
producător, producătorul sau 
reprezentantul său autorizat menține la 
dispoziția autorităților competente:

Or. en

Justificare

Perioadele de păstrare a documentelor ar trebui să fie adaptate pentru a respecta și pentru a 
fi compatibile cu standardele internaționale (a se compara, de exemplu, ISO 13485).

Amendamentul 877
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa IX – punctul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, iar Pentru o perioadă cel puțin echivalentă cu 
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în cazul dispozitivelor implantabile de cel 
puțin 15 ani, de la data introducerii pe 
piață a ultimului produs, producătorul sau
reprezentantul său autorizat menține la 
dispoziția autorităților competente:

durata de viață a dispozitivului medical, 
astfel cum este definită de producător, dar 
nu mai mică de 10 ani de la data lansării 
produsului de către producător, 
producătorul sau reprezentantul său 
autorizat menține la dispoziția autorităților 
competente:

Or. en

Justificare

Perioadele de păstrare a documentelor ar trebui să fie adaptate pentru a respecta și pentru a 
fi compatibile cu standardele internaționale (a se compara, de exemplu, ISO 13485).

Amendamentul 878
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa X – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unor dispozitive clasificate în 
clasa III, supravegherea cuprinde, de 
asemenea, o verificare a coerenței între 
cantitatea de materii prime sau 
componente esențiale produse sau 
achiziționate aprobate pentru tipul în 
cauză și cantitatea de produse finite.

eliminat

Or. en

Justificare

De multe ori, nu este posibil să se verifice coerența între cantitatea de materii prime sau 
componente esențiale produse sau cumpărate, aprobate pentru tipul și cantitatea de produse 
finite. Sarcinile și competențele organismelor notificate sunt în domeniul examinărilor 
tehnice, și nu al analizelor comerciale. În general, din motive financiar-contabile, verificarea 
coerenței este sarcina producătorului.

Amendamentul 879
Holger Krahmer
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Propunere de regulament
Anexa X – punctul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, iar 
în cazul dispozitivelor implantabile de cel 
puțin 15 ani, de la data introducerii pe 
piață a ultimului produs, producătorul sau 
reprezentantul său autorizat menține la 
dispoziția autorităților competente:

Pentru o perioadă cel puțin echivalentă cu 
durata de viață a dispozitivului medical, 
astfel cum este definită de producător, dar 
nu mai mică de 10 ani de la data lansării 
produsului de către producător, 
producătorul sau reprezentantul său 
autorizat menține la dispoziția autorităților 
competente:

Or. en

Justificare

Perioadele de păstrare a documentelor ar trebui să fie adaptate pentru a respecta și pentru a 
fi compatibile cu standardele internaționale (a se compara, de exemplu, ISO 13485).

Amendamentul 880
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa X – punctul 7 – subpunctul 7.5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7.5. Prin derogare de la secțiunea 6, pentru 
o perioadă de cel puțin cinci ani de la 
introducerea pe piață a ultimului 
dispozitiv, producătorul sau reprezentantul 
autorizat al acestuia păstrează la dispoziția 
autorităților competente:

7.5. Prin derogare de la secțiunea 6, pentru 
o perioadă cel puțin echivalentă cu durata 
de viață a dispozitivului medical, astfel 
cum este definită de producător, dar nu 
mai mică de 10 ani de la data lansării 
produsului de către producător, 
producătorul sau reprezentantul său 
autorizat menține la dispoziția autorităților 
competente:

Or. en

Justificare

Perioadele de păstrare a documentelor ar trebui să fie adaptate pentru a respecta și pentru a 
fi compatibile cu standardele internaționale (a se compara, de exemplu, ISO 13485).
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Amendamentul 881
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa X – titlul 3 – partea B

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea B: Verificarea produsului Partea B: Verificarea produsului în UE

Or. en

Amendamentul 882
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa X – partea B – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Organismul notificat efectuează 
examinări și teste adecvate pentru a 
verifica conformitatea dispozitivului cu 
cerințele din regulament prin examinarea și 
testarea fiecărui produs astfel cum se 
specifică în secțiunea 5.

4. Organismul notificat efectuează testele 
și probele adecvate pentru a evalua dacă 
produsul este în conformitate cu cerințele 
prezentei directive, fie prin teste și probe 
privind fiecare produs în conformitate cu
specificațiile menționate la punctul 5, fie 
prin teste și probe pe bază statistică 
privind produsele, în conformitate cu 
specificațiile menționate la punctul 6.

Or. en

Justificare

În conformitate cu Decizia 768/2008/CE, Modulul F, numărul 5, ar trebui să se adauge 
opțiunea de a efectua verificări statistice pentru că, în special, produsele nu pot fi evaluate 
prin verificarea produsului, fără procese de verificare statistică.

Amendamentul 883
Holger Krahmer



AM\936128RO.doc 165/181 PE510.767v01-00

RO

Propunere de regulament
Anexa X – partea B – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Verificarea statistică a conformității

Or. en

Justificare

În conformitate cu Decizia 768/2008/CE, Modulul F, numărul 5, ar trebui să se adauge 
opțiunea de a efectua verificări statistice pentru că, în special, produsele nu pot fi evaluate 
prin verificarea produsului, fără procese de verificare statistică.

Amendamentul 884
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa X – partea B – punctul 5 a – partea 5.1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.1. Fabricantul pune la dispoziție 
produsele fabricate sub formă de loturi 
omogene. Dovada omogenității 
produselor prezentate face parte din 
documentația lotului.

Or. en

Justificare

În conformitate cu Decizia 768/2008/CE, Modulul F, numărul 5, ar trebui să se adauge 
opțiunea de a efectua verificări statistice pentru că, în special, produsele nu pot fi evaluate 
prin verificarea produsului, fără procese de verificare statistică.

Amendamentul 885
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa X – partea B – punctul 5 a – partea 5.2 (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5.2. Din fiecare lot se prelevează un 
eșantion aleatoriu. Produsele care 
alcătuiesc eșantionul sunt examinate în 
mod individual și se efectuează testele 
fizice și de laborator adecvate definite în 
standardul (standardele) relevant(e) 
menționat(e) la articolul 6 sau teste 
echivalente pentru a verifica 
conformitatea dispozitivelor cu tipul 
descris în certificatul de examinare UE de 
tip și cu cerințele aplicabile din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

În conformitate cu Decizia 768/2008/CE, Modulul F, numărul 5, ar trebui să se adauge 
opțiunea de a efectua verificări statistice pentru că, în special, produsele nu pot fi evaluate 
prin verificarea produsului, fără procese de verificare statistică.

Amendamentul 886
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa X – partea B – punctul 5 a – partea 5.3 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.3. Controlul statistic al produselor se 
bazează pe proprietăți și/sau variabile, 
implicând scheme de eșantionare cu 
caracteristici operaționale care să asigure
un nivel ridicat de siguranță și 
funcționare conform tehnologiilor de 
vârf. Schema de eșantionare se stabilește 
pe baza standardelor armonizate sau a 
unor teste echivalente enunțate la 
articolul 6, ținând seama de natura 
specifică a categoriilor de produse în 
cauză.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu Decizia 768/2008/CE, Modulul F, numărul 5, ar trebui să se adauge 
opțiunea de a efectua verificări statistice pentru că, în special, produsele nu pot fi evaluate 
prin verificarea produsului, fără procese de verificare statistică.

Amendamentul 887
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa X – partea B – punctul 5 a – partea 5.4 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.4. Organismul notificat aplică sau 
dispune aplicarea numărului său de 
identificare pe fiecare dispozitiv aprobat și 
întocmește un certificat de verificare UE a 
produsului cu privire la testările 
efectuate.
Toate produsele din lot pot fi introduse pe 
piață, cu excepția eventualelor produse 
dintre cele prelevate drept mostre care nu 
sunt conforme.
În cazul în care un lot este respins, 
organismul notificat competent ia 
măsurile adecvate pentru a împiedica 
introducerea pe piață a acestui lot.
În cazul unor respingeri frecvente ale 
loturilor, organismul notificat poate 
suspenda verificarea statistică.

Or. en

Justificare

În conformitate cu Decizia 768/2008/CE, Modulul F, numărul 5, ar trebui să se adauge 
opțiunea de a efectua verificări statistice pentru că, în special, produsele nu pot fi evaluate 
prin verificarea produsului, fără procese de verificare statistică.

Amendamentul 888
Holger Krahmer
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Propunere de regulament
Anexa X – partea B – punctul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, iar 
în cazul dispozitivelor implantabile de cel 
puțin 15 ani, de la data introducerii pe 
piață a ultimului produs, producătorul sau 
reprezentantul său autorizat menține la 
dispoziția autorităților competente:

Pentru o perioadă cel puțin echivalentă cu 
durata de viață a dispozitivului medical, 
astfel cum este definită de producător, dar 
nu mai mică de 10 ani de la data lansării 
produsului de către producător, 
producătorul sau reprezentantul său 
autorizat menține la dispoziția autorităților 
competente:

Or. en

Justificare

Perioadele de păstrare a documentelor ar trebui să fie adaptate pentru a respecta și pentru a 
fi compatibile cu standardele internaționale (a se compara, de exemplu, ISO 13485).

Amendamentul 889
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa X – partea B – punctul 8 – subpunctul 8.4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.4. Prin derogare de la secțiunea 7, pentru 
o perioadă de cel puțin cinci ani de la 
introducerea pe piață a ultimului 
dispozitiv, producătorul sau reprezentantul 
autorizat al acestuia păstrează la dispoziția 
autorităților competente:

8.4. Prin derogare de la secțiunea 7, pentru 
o perioadă cel puțin echivalentă cu durata 
de viață a dispozitivului medical, astfel 
cum este definită de producător, dar nu 
mai mică de 10 ani de la data lansării 
produsului de către producător, 
producătorul sau reprezentantul său 
autorizat menține la dispoziția autorităților 
competente:

Or. en

Justificare

Perioadele de păstrare a documentelor ar trebui să fie adaptate pentru a respecta și pentru a 
fi compatibile cu standardele internaționale (a se compara, de exemplu, ISO 13485).



AM\936128RO.doc 169/181 PE510.767v01-00

RO

Amendamentul 890
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa XIII – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Confirmarea conformității cu cerințele 
privind caracteristicile și performanțele
menționate în secțiunea 1 din anexa I, în
condiții normale de utilizare a 
dispozitivului, și evaluarea efectelor 
secundare nedorite și a acceptabilității 
raportului beneficiu-risc menționat în 
secțiunile 1 și 5 din anexa I se bazează pe 
date clinice.

2. Confirmarea conformității cu cerințele 
privind caracteristicile și funcționarea
menționate în secțiunea 1 din anexa I, în 
condiții normale de utilizare a 
dispozitivului, și evaluarea efectelor 
secundare nedorite și a acceptabilității 
raportului beneficiu-risc menționat în 
secțiunile 1 și 5 din anexa I se bazează pe 
date clinice.
În acest caz trebuie să se țină cont și de 
datele instituțiilor științifice sau ale 
societăților medicale independente pe 
baza propriilor colecții de date clinice.

Or. de

Amendamentul 891
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Anexa XIII – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. implicarea în colectarea și/sau analiza 
datelor clinice a unor organisme 
științifice independente, cum ar fi 
instituții academice sau societăți 
medicale;

Or. en

Amendamentul 892
Holger Krahmer
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Propunere de regulament
Anexa XIII – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul dispozitivelor implantabile și 
dispozitivelor din clasa III, se efectuează 
investigații clinice, cu excepția cazurilor în 
care se justifică utilizarea doar a datelor 
clinice existente. Demonstrarea 
echivalenței în conformitate cu secțiunea 4 
nu este, în general, considerată ca 
reprezentând o justificare suficientă în 
sensul prezentului alineat prima teză.

5. În cazul dispozitivelor implantabile, se 
efectuează investigații clinice, cu excepția 
cazurilor în care se justifică utilizarea 
datelor clinice existente. Demonstrarea 
echivalenței în conformitate cu secțiunea 4 
nu este, în general, considerată ca 
reprezentând o justificare suficientă în 
sensul prezentului alineat prima teză.

Or. en

Justificare

În cazul dispozitivelor produse cu țesuturi sau celule de origine umană sau animală, adesea 
este posibil să se pornească de la experiența clinică și de la literatura de specialitate privind 
siguranța și funcționarea dispozitivelor echivalente sau să se utilizeze conformitatea cu 
standardele recunoscute pentru a satisface cerințele privind dovezile clinice.

Amendamentul 893
Nora Berra

Propunere de regulament
Anexa XIII – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul dispozitivelor implantabile și 
dispozitivelor din clasa III, se efectuează 
investigații clinice, cu excepția cazurilor în 
care se justifică utilizarea doar a datelor 
clinice existente. Demonstrarea 
echivalenței în conformitate cu secțiunea 4 
nu este, în general, considerată ca 
reprezentând o justificare suficientă în 
sensul prezentului alineat prima teză.

5. În cazul dispozitivelor implantabile și 
dispozitivelor din clasa III, se efectuează 
investigații clinice, cu excepția cazurilor în 
care se justifică utilizarea doar a datelor 
clinice existente. În cazul produselor noi,
demonstrarea echivalenței în conformitate 
cu secțiunea 4 nu este considerată ca 
reprezentând o justificare suficientă în 
sensul prezentului alineat prima teză. Cu 
toate acestea, pentru repetarea 
dispozitivelor care există deja pe piață, 
pentru care sunt disponibile date clinice și 
în privința cărora datele provenite din 
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supravegherea ulterioară introducerii pe 
piață nu indică preocupări în materie de 
siguranță, demonstrarea echivalenței
poate fi considerată ca reprezentând o 
justificare suficientă. Pentru dispozitivele 
care intră sub incidența evaluării 
științifice prevăzute de prezentul 
regulament, demonstrarea echivalenței 
este evaluată de către MDCG.

Or. en

Amendamentul 894
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa XIII – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul dispozitivelor implantabile și 
dispozitivelor din clasa III, se efectuează 
investigații clinice, cu excepția cazurilor în 
care se justifică utilizarea doar a datelor 
clinice existente. Demonstrarea 
echivalenței în conformitate cu secțiunea 4 
nu este, în general, considerată ca 
reprezentând o justificare suficientă în 
sensul prezentului alineat prima teză.

5. În cazul dispozitivelor implantabile și 
dispozitivelor din clasa III, se efectuează 
investigații clinice, cu excepția cazurilor în 
care se justifică utilizarea doar a datelor 
clinice existente. Pentru dispozitivele noi, 
demonstrarea echivalenței în conformitate 
cu secțiunea 4 nu este, în general, 
considerată ca reprezentând o justificare 
suficientă în sensul prezentului alineat 
prima teză.

Or. de

Amendamentul 895
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propunere de regulament
Anexa XIII – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Toate datele clinice colectate de către 
producător ca parte a planului de 
monitorizare clinică ulterioară 
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introducerii pe piață (PMCF) ar trebui să 
fie accesibile cadrelor medicale.

Or. en

Amendamentul 896
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa XIII – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Producătorul analizează constatările 
PMCF și documentează rezultatele într-un 
raport de evaluare PMCF care face parte 
din documentația tehnică.

3. Producătorul analizează constatările 
PMCF și documentează rezultatele într-un 
raport de evaluare PMCF care face parte 
din documentația tehnică.

Pentru dispozitivele medicale 
implantabile, raportul de evaluare PMCF 
al producătorului este examinat de un 
organism științific independent, precum o 
instituție academică sau o societate 
medicală. Pentru ca organismul științific 
independent să își efectueze examinarea, 
producătorul pune la dispoziția acestuia 
datele pertinente. Atât raportul de 
evaluare PMCF al producătorului, cât și 
examinarea acestuia de către un 
organism științific independent fac parte 
din documentația tehnică pentru 
dispozitivele medicale care fac parte din 
clasa III.

Or. en

Justificare

Siguranța altor dispozitive medicale din clasa III, cum ar fi dispozitivele care încorporează o 
capsulă de gelatină, este asigurată și evaluată printr-o investigație clinică efectuată înaintea 
aplicării marcajului CE.

Amendamentul 897
Anna Rosbach
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Propunere de regulament
Anexa XIV – partea I – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare etapă a investigației clinice, de la 
prima examinare privind necesitatea și 
justificarea studiului, până la publicarea 
rezultatelor, se efectuează în conformitate 
cu principiile etice recunoscute, cum ar fi, 
de exemplu, cele prevăzute în Declarația de 
la Helsinki privind principiile etice 
aplicabile cercetărilor medicale care 
implică subiecți umani a Asociației 
Medicale Mondiale, adoptată la cea de-a 
18-a Reuniune medicală mondială de la 
Helsinki, Finlanda, în 1964, astfel cum a 
fost modificată ultima dată de către cea 
de-a 59-a Adunare generală a Asociației 
Medicale Mondiale care a avut loc la 
Seul, Coreea, în 2008.

Fiecare etapă a investigației clinice, de la 
prima examinare privind necesitatea și 
justificarea studiului, până la publicarea 
rezultatelor, se efectuează în conformitate 
cu principiile etice recunoscute, cum ar fi, 
de exemplu, cele prevăzute în Declarația de 
la Helsinki privind principiile etice 
aplicabile cercetărilor medicale care 
implică subiecți umani a Asociației 
Medicale Mondiale, adoptată la cea de-a 
18-a Reuniune medicală mondială de la 
Helsinki, Finlanda, în 1964, și cu 
amendamentele ulterioare la aceasta.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure că va exista întotdeauna obligația ca investigațiile clinice să se 
ridice la nivelul celei mai recente versiuni modificate a Declarației de la Helsinki.

Amendamentul 898
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa XIV – partea I – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare etapă a investigației clinice, de la 
prima examinare privind necesitatea și 
justificarea studiului, până la publicarea 
rezultatelor, se efectuează în conformitate 
cu principiile etice recunoscute, cum ar fi, 
de exemplu, cele prevăzute în Declarația de
la Helsinki privind principiile etice 
aplicabile cercetărilor medicale care 
implică subiecți umani a Asociației 

Fiecare etapă a investigației clinice, de la 
prima examinare privind necesitatea și 
justificarea studiului, până la publicarea 
rezultatelor, se efectuează în conformitate 
cu principiile etice recunoscute, cum ar fi, 
de exemplu, cele prevăzute în Declarația de 
la Helsinki privind principiile etice 
aplicabile cercetărilor medicale care 
implică subiecți umani a Asociației 
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Medicale Mondiale, adoptată la cea de-a 
18-a Reuniune medicală mondială de la 
Helsinki, Finlanda, în 1964, astfel cum a 
fost modificată ultima dată de către cea de-
a 59-a Adunare generală a Asociației 
Medicale Mondiale care a avut loc la Seul, 
Coreea, în 2008.

Medicale Mondiale, adoptată la cea de-a 
18-a Reuniune medicală mondială de la 
Helsinki, Finlanda, în 1964, astfel cum a 
fost modificată ultima dată de către cea de-
a 59-a Adunare generală a Asociației 
Medicale Mondiale care a avut loc la Seul, 
Coreea, în 2008. Reglementarea 
condițiilor detaliate privind participarea 
subiecților la studiile clinice trebuie să 
intre în sfera de responsabilitate a statelor 
membre.

Or. de

Justificare

Scopul acestui amendament este acela de a preciza faptul că statele membre trebuie să 
definească condițiile de participare a subiecților la studii clinice. În acest sens, aceste 
condiții se referă la standardele minime stabilite în Declarația de la Helsinki a Asociației 
Medicale Mondiale în versiunea din 2008.

Amendamentul 899
Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa XIV – partea I – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Investigații clinice pe subiecți aflați în 
incapacitate
În cazul subiecților aflați în incapacitate 
care nu și-au acordat sau care nu au 
refuzat să își acorde consimțământul în 
cunoștință de cauză înainte de începutul 
stării de incapacitate, investigațiile clinice 
se pot efectua numai dacă, în plus față de 
condițiile generale, se îndeplinesc toate 
condițiile următoare:
– s-a obținut consimțământul în 
cunoștință de cauză al reprezentantului 
legal, acesta reprezentând voința 
prezumată a subiectului, și se poate anula 
în orice moment fără angajarea vreunui 
prejudiciu în sarcina subiectului;
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– subiectul aflat în incapacitate a primit 
informații adecvate, în funcție de 
capacitatea sa de înțelegere, cu privire la 
investigație și la riscurile și beneficiile 
acesteia;
– investigatorul ține seama în mod 
corespunzător de dorința explicită a unui 
subiect aflat în incapacitate, care este în 
măsură să își formeze o opinie și să 
evalueze aceste informații, de a refuza 
participarea la investigația clinică sau de 
a se retrage în orice moment;

– nu se acordă încurajări sau stimulente 
financiare în afara compensațiilor pentru 
participarea la investigația clinică;
– astfel de cercetări sunt esențiale pentru 
validarea datelor obținute din investigații 
clinice pe persoane aflate în măsură să își 
dea consimțământul în cunoștință de 
cauză, sau prin alte metode de cercetare;
– astfel de cercetări se referă în mod 
direct la o afecțiune care pune în pericol 
viața sau care produce invalidități de care 
suferă subiectul;
– investigația clinică a fost proiectată 
astfel încât să minimizeze durerea, 
disconfortul, teama și orice alt risc 
previzibil legat de boală și de stadiul de 
evoluție al acesteia și, atât pragul de risc, 
cât și gradul de disconfort sunt definite în 
mod special și observate în mod constant;
– se preconizează în mod justificat că 
participarea la investigația clinică îi va 
aduce subiectului aflat în incapacitate un 
beneficiu care depășește riscurile sau care 
nu prezintă niciun risc;
– protocolul a fost adoptat de către un 
comitet de etică care deține competențe în 
ceea ce privește afecțiunea și populația 
implicată sau care a beneficiat de 
consultanță asupra problemelor clinice, 
etice și psihosociale legate de afecțiune și 
de populația implicată.
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În măsura în care acest lucru este posibil, 
subiectul testului participă la procedura 
de acordare a consimțământului.

Or. en

Justificare

În comparație cu propunerea privind trialurile clinice pentru medicamente, dispozițiile 
privind investigațiile clinice sunt foarte slabe și imprecise. Investigațiile clinice pot implica 
un risc foarte important pentru pacient. Prin urmare, dispozițiile trebuie să fie mai precise.

Amendamentul 900
Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa XIV – partea I – punctul 1 – subpunctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Investigații clinice pe minori
O investigație clinică pe minori poate fi 
desfășurată numai în cazul în care, în 
plus față de condițiile generale, se 
îndeplinesc toate condițiile următoare:
– s-a obținut consimțământul în 
cunoștință de cauză al reprezentantului 
legal, iar consimțământul reprezintă 
voința prezumată a minorului;
– minorul a primit toate informațiile 
necesare cu privire la investigație, riscuri 
și beneficii într-un mod adaptat vârstei și 
gradului de maturitate al minorului, din 
partea unui medic (fie investigatorul, fie 
un membru al echipei care realizează 
studiul) care deține calificarea sau 
experiența necesară în ceea ce privește 
lucrul cu copii;
– investigatorul ține seama în mod 
corespunzător de dorința explicită a unui 
minor, care este în măsură să își formeze 
o opinie și să evalueze informațiile 
menționate anterior, de a refuza 
participarea la investigația clinică sau de 
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a se retrage din acesta în orice moment;
– nu se acordă încurajări sau stimulente 
financiare în afara compensațiilor pentru 
participarea la investigația clinică;
– astfel de cercetări sunt esențiale pentru 
validarea datelor obținute din investigații 
clinice cu persoane aflate în măsură să își 
dea consimțământul în cunoștință de 
cauză, sau prin alte metode de cercetare;
– astfel de cercetări fie se referă în mod 
direct la o afecțiune de care suferă 
minorul în cauză, fie sunt de așa natură 
încât pot fi efectuate numai pe minori;
– investigația clinică a fost proiectată 
astfel încât să minimizeze durerea, 
disconfortul, teama și orice alt risc 
previzibil legat de boală și de stadiul de 
evoluție al acesteia și, atât pragul de risc, 
cât și gradul de disconfort sunt definite în 
mod special și observate în mod constant;
– în urma investigației clinice se obțin 
anumite avantaje directe pentru grupul de 
pacienți;
– s-au respectat orientările științifice 
corespunzătoare ale Agenției;
– protocolul a fost adoptat de către un 
comitet de etică care deține competențe în 
domeniul pediatric sau care a beneficiat 
de consultanță asupra problemelor 
clinice, etice și psihosociale legate de 
pediatrie.
Minorul participă la procedura de 
acordare a consimțământului într-un mod 
adaptat vârstei sale și gradului său de 
maturitate.

Or. en

Justificare

În comparație cu propunerea privind trialurile clinice pentru medicamente, dispozițiile 
privind investigațiile clinice sunt foarte slabe și imprecise. Investigațiile clinice pot implica 
un risc foarte important pentru pacient. În propunere se încearcă să se mențină cel puțin 
standardul de protecție garantat pentru studiile clinice cu produse medicamentoase din 2001 
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prin Directiva 2001/20/CE.

Amendamentul 901
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa XIV – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1.3. Informații privind investigatorul 
principal, investigatorul coordonator, 
inclusiv calificările acestora, și privind 
locul (locurile) investigației.

3.1.3. Informații privind investigatorul 
principal, investigatorul coordonator, 
inclusiv calificările acestora, și privind 
locul (locurile) investigației, precum și 
informațiile privind contractul încheiat 
între sponsor și instituția care realizează 
studiul și detaliile finanțării.

Or. de

Justificare

Acordarea accesului comisiei de etică la contractele încheiate între sponsor și instituțiile care 
efectuează studiul face obiectul unei proceduri standard de care trebuie să se țină cont în 
cadrul evaluării protocolului de studiu.

Amendamentul 902
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa XIV – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1.4. O imagine generală a investigației 
clinice.

3.1.4. O imagine generală a investigației 
clinice în limba națională a țării în cauză.

Or. de

Justificare

Pentru a permite o evaluare obiectivă a aplicabilității, întocmirea planului de studiu în limba 
țării respective este esențială.
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Amendamentul 903
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa XIV – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.15a. Un plan de tratament pentru 
subiecți după încheierea investigației 
clinice.

Or. de

Justificare

La baza Declarației de la Helsinki stă necesitatea ca protocolul să definească o convenție 
privind accesul subiecților după încheierea studiului la intervențiile care au fost identificate 
ca fiind utile în cadrul studiului sau accesul la alte tipuri de tratamente și asistență. 

Amendamentul 904
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Anexa XV

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista produselor vizate de ultimul 
paragraf al definiției unui „dispozitiv 
medical” menționată la articolul 2 
alineatul (1) punctul (1)

eliminat

1. Lentile de contact;
2. Implanturi pentru modificarea sau 
fixarea unor părți ale corpului;
3. Materiale pentru umplere facială, 
dermică sau mucoasă;
4. Echipamente pentru liposucție;
5. Echipamente laser invazive utilizabile 
la nivelul corpului uman;
6. Echipamente de lumină intens pulsată.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 905
Linda McAvan

Propunere de regulament
Anexa XV – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Exfolieri chimice

Or. en

Justificare

În prezent, există o confuzie cu privire la reglementările – dacă există – aplicabile exfolierii 
chimice a pielii, iar unele persoane ar putea cădea victimă ambiguității.

Amendamentul 906
Nora Berra

Propunere de regulament
Anexa XV – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Echipamente pentru liposucție; 4. Echipamente pentru liposucție și pentru 
lipoliză;

Or. fr
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Amendamentul 907
Linda McAvan

Propunere de regulament
Anexa XV – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Echipamente laser invazive utilizabile la 
nivelul corpului uman;

5. Echipamente laser utilizabile la nivelul 
corpului uman;

Or. en

Justificare

Toate echipamentele laser utilizate pentru proceduri cosmetice ar trebui să fie reglementate 
ca dispozitive medicale. Multe lasere dermatologice sunt comercializate ca „neinvazive” sau 
„foarte puțin invazive”, astfel încât ar putea exista confuzie cu privire la domeniul de 
reglementare. Chiar și laserele vasculare mai noi, cu risc scăzut, pot produce cicatrice.


