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La 29 martie 2007, Parlamentul European a decis modificarea Directivei 93/42/CEE privind 
dispozitivele medicale. În momentul respectiv, eram raportor în Comisia pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară (ENVI) pentru acest dosar. Încă din anul 2006 s-a 
atras atenţia asupra faptului că în cadrul UE nu există reglementări unitare pentru 
reprelucrarea dispozitivelor medicale care, în realitate, sunt destinate a fi folosite o singură 
dată, deşi această practică era şi încă mai este populară în anumite state membre, cum ar fi, de 
exemplu, Germania. În momentul de faţă există diferenţe prea mari între statele membre în 
acest domeniu. În puţine state membre este permisă reprelucrarea, acestea adoptând orientări
adecvate. În alte câteva state membre, reprelucrarea este strict interzisă, în majoritatea statelor 
membre ale UE neexistând însă reglementări clare. Situaţia trebuie schimbată în cel mai scurt 
timp posibil.

Principala problemă constă, după părerea mea, în faptul că, deşi există o definiţie clară a 
dispozitivelor de unică folosinţă (a se vedea, în acest sens, Directiva 2007/47/CE în temeiul 
căreia un „«dispozitiv de unică folosinţă» înseamnă un dispozitiv destinat a fi folosit numai o 
singură dată pentru un singur pacient”), o parte dintre producători îşi declară dispozitivele în 
mod diferit. Răspunderea pentru prima folosire a unui dispozitiv de unică folosinţă îi revine
producătorului, în timp ce răspunderea pentru folosirea unui dispozitiv de unică folosinţă 



PE440.109v01-00 2/2 CM\811123RO.doc

RO

reprelucrat îi revine medicului curant şi clinicii. Din păcate, de multe ori, medicii nu sunt 
conştienţi de acest lucru. 

În timpul discuţiilor purtate, Comisia şi-a asumat în faţa Parlamentului angajamentul de a 
publica în decurs de doi ani un raport pe această temă. Din păcate, până în momentul de faţă
nu s-a întreprins nicio acţiune. La 5 decembrie 2008, a avut loc un atelier, precum şi o 
consultare cu privire la acest subiect. Cu toate acestea, din informaţiile de care dispun până la 
ora actuală rezultă că nu s-a luat nicio măsură concretă. 

Din punctul meu de vedere, este imperios necesară implicarea în mod activ a Comisiei, acest 
lucru incluzând şi elaborarea de propuneri concrete privind reglementarea reprelucrării 
dispozitivelor medicale. În acest domeniu există o zonă gri care nu mai poate persista. Au 
murit deja persoane infectate în urma folosirii dispozitivelor medicale reprelucrate care erau 
destinate a fi folosite o singură dată. Acest lucru nu mai poate fi tolerat. De multe ori, nici 
pacienţii şi nici medicul nu ştiu că s-a folosit un dispozitiv reprelucrat. Se impune de urgenţă
o clarificare. Uniunea Europeană are obligaţia de a asigura un standard ridicat în domeniul 
sănătăţii şi al siguranţei. Această obligaţie trebuie îndeplinită fără întârziere. Nu putem să 
expunem sănătatea cetăţenilor unor riscuri inutile.

Acestea fiind spuse, întrebarea mea adresată Comisiei este următoarea: 

• Când urmează să prezinte Comisia o propunere privind reglementarea reprelucrării 
dispozitivelor medicale care, în realitate, sunt destinate a fi folosite o singură dată?


