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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0541),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 114 și articolul 168 alineatul (4) litera 
(c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 
prezentată de către Comisie (C7-0317/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 februarie 20131,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Atunci când se reglementează 
domeniul dispozitivelor medicale pentru 
diagnostic in vitro, ar trebui să se țină 
seama de numărul mare de IMM-uri care 

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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își desfășoară activitatea în acest 
domeniu, evitându-se, totodată, crearea 
unor riscuri la adresa sănătății și a 
siguranței.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a asigura cel mai ridicat nivel de 
protecție a sănătății, ar trebui clarificate și 
consolidate normele care reglementează 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro fabricate și utilizate în cadrul unei 
singure instituții sanitare, inclusiv 
măsurătorile și furnizarea rezultatelor.

(9) Pentru a asigura cel mai ridicat nivel de 
protecție a sănătății, ar trebui clarificate și 
consolidate normele care reglementează 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro fabricate și utilizate în cadrul unei 
singure instituții sanitare, inclusiv 
măsurătorile și furnizarea rezultatelor, fără 
a pune o presiune inutilă asupra 
personalului medical care utilizează 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro într-un alt mod pentru a se adapta la 
nevoile pacienților.

Or. en

Justificare

Legat de amendamentul 37; nevoile specifice ale unor pacienți sau ale unor grupuri de 
pacienți trebuie respectate.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Dispozitivele medicale pentru 
diagnostic in vitro ar trebui, ca regulă 
generală, să poarte marcajul CE, pentru a 
indica faptul că sunt conforme cu prezentul 

(26) Dispozitivele medicale pentru 
diagnostic in vitro ar trebui, ca regulă 
generală, să poarte marcajul CE, pentru a 
indica faptul că sunt conforme cu prezentul 
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regulament, astfel încât ele să poată circula 
liber în interiorul Uniunii și să poată fi 
puse în funcțiune în conformitate cu scopul 
preconizat. Statele membre ar trebui să nu 
genereze obstacole în calea introducerii lor 
pe piață sau a punerii lor în funcțiune din 
motive legate de cerințele menționate în 
prezentul regulament.

regulament, astfel încât ele să poată circula 
liber în interiorul Uniunii și să poată fi 
puse în funcțiune în conformitate cu scopul 
preconizat. Statele membre ar trebui să nu 
genereze obstacole în calea introducerii lor 
pe piață sau a punerii lor în funcțiune din 
motive legate de cerințele menționate în 
prezentul regulament. Cu toate acestea, 
statele membre ar trebui să poată decide 
dacă să limiteze utilizarea unui anumit tip 
de dispozitive medicale pentru diagnostic 
in vitro în ceea ce privește aspectele care 
nu fac obiectul prezentului regulament. 

Or. en

Justificare

Legat de amendamentul 13. Conform unei politice îndelungate a Uniunii Europene, 
permiterea, interzicerea sau permiterea într-o anumită măsură a tehnologiilor sensibile din 
punct de vedere etic precum testarea genetică în perioada de preimplantare fac obiectul 
principiului subsidiarității. Statele membre care permit acest gen de testări ar trebui să se 
asigure că acestea respectă normele din prezentul regulament, dar statele membre care 
doresc să interzică aceste testări conform dezbaterii etice de la nivel național ar trebui să 
aibă în continuare această posibilitate. Această formulare este preluată dintr-o dispoziție 
similară din regulamentul privind terapiile avansate.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) Studiile de intervenție referitoare la 
performanța clinică și alte studii 
referitoare la performanța clinică în cazul 
cărora există un risc pentru subiect ar 
trebui să fie permise numai după 
evaluarea și aprobarea din partea unui 
comitet de etică.

Or. en

Justificare

Legat de dezbaterea referitoare la regulamentul privind studiile clinice, raportorul consideră 
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că trebuie întărit rolul comitetului de etică.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45a) Ar trebui stabilite norme stricte în 
legătură cu persoanele care nu-și pot da 
consimțământul în cunoștință de cauză, 
precum copiii și persoanele aflate în 
incapacitate, la același nivel ca în
Directiva 2001/20/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 aprilie 
2001 de apropiere a actelor cu putere de 
lege și a actelor administrative ale statelor 
membre privind aplicarea bunelor practici 
clinice în cazul efectuării de studii clinice 
pentru evaluarea produselor 
medicamentoase de uz uman1.
_____________
1 JO L 121, 1.5.2001, p. 34.

Or. en

Justificare

În comparație cu propunerea privind studiile clinice pentru produse medicamentoase, 
dispozițiile privind studiile de intervenție referitoare la performanța clinică sunt foarte lejere 
și imprecise. Studiile de intervenție referitoare la performanța clinică pot implica un risc 
foarte important pentru pacient, de exemplu dacă probele se iau prin puncție lombară. Prin 
urmare, dispozițiile trebuie să fie mai specifice. În propunere se încearcă să se mențină cel 
puțin standardul de protecție garantat pentru studiile clinice cu produse medicamentoase din 
2001 prin Directiva 2001/20/CE.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în special în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și 
anume, demnitatea umană, integritatea 
persoanei, protecția datelor cu caracter 
personal, libertatea artelor și a științei, 
libertatea de a desfășura activități 
economice și dreptul la proprietate.
Prezentul regulament ar trebui aplicat de 
către statele membre în conformitate cu 
drepturile și principiile respective.

(59) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în special în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și 
anume, demnitatea umană, integritatea 
persoanei, principiul consimțământului 
liber și în cunoștință de cauză al 
persoanei implicate, protecția datelor cu 
caracter personal, libertatea artelor și a 
științei, libertatea de a desfășura activități 
economice și dreptul la proprietate, 
precum și Convenția privind drepturile 
omului și biomedicina și Protocolul 
adițional la această convenție referitor la 
testarea genetică în scopuri medicale.
Prezentul regulament ar trebui aplicat de 
către statele membre în conformitate cu 
drepturile și principiile respective.

Or. en

Justificare

Principiul consimțământului liber și în cunoștință de cauză reprezintă un aspect-cheie de la 
articolul 3 din Cartă și ar trebui menționat aici. 

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 59 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59a) Principiul consimțământului în 
cunoștință de cauză, unul dintre 
aspectele-cheie din Carta drepturilor 
fundamentale și din anumite documente 
ale organizațiilor internaționale precum 
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Consiliul Europei și Organizația 
Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE), ar trebui 
respectat în prezentul regulament. 
Calitatea dispozitivelor medicale pentru 
diagnostic in vitro și cadrul de utilizare al 
acestora au un rol esențial, în special în 
ceea ce privește testele ADN. Prin urmare, 
trebuie introdus un capitol referitor la 
consimțământul în cunoștință de cauză. 

Or. en

Justificare

Amendament legat de amendamentul 31. Principiul consimțământului liber și în cunoștință de 
cauză reprezintă un aspect-cheie de la articolul 3 din Cartă, iar în regulament ar trebui 
introduse dispoziții privind respectarea sa.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 59 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59b) Prezentul regulament respectă 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități din 13 decembrie 2006, 
ratificată de Uniunea Europeană la 23 
decembrie 2010, prin care părțile 
semnatare își iau angajamentul de a 
susține, a proteja și a asigura respectarea 
deplină și în condiții de egalitate a tuturor 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale de către toate persoanele cu 
dizabilități și de a susține respectarea 
demnității umane a acestora, între altele 
prin sensibilizarea cu privire la 
capacitățile și la contribuția persoanelor 
cu dizabilități.

Or. de
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Justificare

Uniunea Europeană a ratificat Convenția ONU privind persoanele cu dizabilități. Acest fapt 
ar trebui să se regăsească în regulament.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Pentru a menține o bună stare de 
sănătate și un nivel mare de siguranță, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei, în ceea ce 
privește adaptarea la progresul tehnic a 
cerințelor generale privind siguranța și 
performanța, a elementelor de abordat în 
documentația tehnică, a conținutului 
minim al declarației UE de conformitate 
și a certificatelor eliberate de organismele 
notificate, a cerințelor minime de 
îndeplinit de către organismele notificate, a 
regulilor de clasificare, a procedurilor de 
evaluare a conformității, precum și
documentației de transmis pentru 
autorizarea studiilor referitoare la 
performanța clinică; înființarea sistemului 
IUD; informațiile de transmis pentru 
înregistrarea dispozitivelor medicale pentru 
diagnostic in vitro și a anumitor operatori 
economici; nivelul și structura taxelor 
pentru desemnarea și monitorizarea 
organismelor notificate; informațiile 
disponibile public în ceea ce privește 
studiile referitoare la performanța clinică;
adoptarea măsurilor preventive de protecție 
a sănătății la nivelul UE; precum și 
sarcinile și criteriile pentru laboratoarele de 
referință ale Uniunii Europene și nivelul și 
structura taxelor pentru avizele științifice 
emise de acestea. Desfășurarea de către 

(60) Pentru a menține o bună stare de 
sănătate și un nivel mare de siguranță, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei, în ceea ce 
privește cerințele minime de îndeplinit de 
către organismele notificate, regulile de 
clasificare, procedurile de evaluare a 
conformității, precum și documentația de 
transmis pentru autorizarea studiilor 
referitoare la performanța clinică;
înființarea sistemului IUD; informațiile de 
transmis pentru înregistrarea dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro și a 
anumitor operatori economici; nivelul și 
structura taxelor pentru desemnarea și 
monitorizarea organismelor notificate;
informațiile disponibile public în ceea ce 
privește studiile referitoare la performanța 
clinică; adoptarea măsurilor preventive de 
protecție a sănătății la nivelul UE; precum 
și sarcinile și criteriile pentru laboratoarele 
de referință ale Uniunii Europene și nivelul 
și structura taxelor pentru avizele științifice 
emise de acestea. Cu toate acestea, 
elementele importante din prezentul 
regulament, precum cerințele generale 
privind siguranța și performanța, 
elementele de abordat în documentația 
tehnică, conținutul minim al declarației 
de conformitate a Uniunii, modificarea 
sau completarea procedurilor de evaluare 
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Comisie a unor consultări adecvate în 
cursul etapei pregătitoare, inclusiv la nivel 
de experți, prezintă o importanță deosebită.
În cursul pregătirii și elaborării actelor 
delegate, Comisia ar trebui să asigure 
transmiterea simultană, adecvată și la timp 
a documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

a conformității, ar trebui modificate 
numai prin procedura legislativă 
ordinară. Desfășurarea de către Comisie a 
unor consultări adecvate în cursul etapei 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, 
prezintă o importanță deosebită. În cursul 
pregătirii și elaborării actelor delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, adecvată și la timp a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. en

Justificare

Părțile menționate reprezintă un element esențial al legislației și, prin urmare, în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, nu pot fi modificate printr-un act delegat.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64) Pentru a permite operatorilor 
economici, organismelor notificate, 
statelor membre și Comisiei să se adapteze 
la modificările introduse prin prezentul 
regulament, este adecvat să se prevadă o 
perioadă de tranziție suficientă pentru
această adaptare și pentru măsurile 
organizatorice care trebuie adoptate în 
vederea aplicării acesteia. Este deosebit de 
important ca, până la data aplicării, să fie 
desemnate suficiente organisme notificate 
în conformitate cu noile cerințe, pentru a se 
evita orice penurie de dispozitive medicale 
pentru diagnostic in vitro pe piață.

(64) Pentru a permite operatorilor 
economici, în special IMM-urilor, să se 
adapteze la modificările introduse prin 
prezentul regulament și pentru a asigura 
punerea în aplicare adecvată a acestuia, 
este potrivit să se prevadă o perioadă de
tranziție suficient de lungă pentru a 
permite luarea măsurilor de natură 
organizațională. Cu toate acestea, părțile 
din regulament care se referă la statele 
membre și la Comisie ar trebui puse în 
aplicare cât se poate de repede. Este 
deosebit de important să fie desemnate cât 
se poate de repede suficiente organisme 
notificate în conformitate cu noile cerințe, 
pentru a se evita orice penurie de 
dispozitive medicale pentru diagnostic in 
vitro pe piață.

Or. en
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Justificare

A se vedea expunerea de motive.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) Pentru a asigura o tranziție ușoară 
către înregistrarea dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic in vitro, a operatorilor 
economici relevanți și a certificatelor, 
obligația de a transmite informațiile 
relevante pentru sistemele electronice 
instituite la nivelul Uniunii prin prezentul 
regulament ar trebui să intre efectiv în 
vigoare doar la 18 luni de la data aplicării 
prezentului regulament. În timpul acestei 
perioade de tranziție, articolul 10 și 
articolul 12 alineatul (1) literele (a) și (b) 
din Directiva 98/79/CE ar trebui să 
rămână în vigoare. Cu toate acestea,
operatorii economici și organismele 
notificate care se înregistrează în sistemele 
electronice relevante disponibile la nivelul 
Uniunii ar trebui să fie considerate ca 
respectând cerințele de înregistrare 
adoptate de statele membre în temeiul 
dispozițiilor directivei menite a evita
înregistrările multiple.

(65) Pentru a asigura o tranziție ușoară 
către înregistrarea dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic in vitro, sistemele 
electronice instituite la nivelul Uniunii prin 
prezentul regulament ar trebui să devină 
operaționale cât se poate de repede. 
Operatorii economici și organismele 
notificate care se înregistrează în sistemele 
electronice relevante disponibile la nivelul 
Uniunii ar trebui să fie considerate ca 
respectând cerințele de înregistrare 
adoptate de statele membre în temeiul 
dispozițiilor directivei menite a evita 
înregistrările multiple.

Or. en

Justificare

Sistemele electronice trebuie introduse cât se poate de repede. Operatorii economici ar trebui 
să poată participa imediat ce sunt pregătiți.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 67 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67a) Conform unei politici îndelungate a 
Uniunii, aceasta nu intervine în politicile 
naționale privind permiterea, interzicerea 
sau limitarea la nivel național a 
tehnologiilor controversate din punct de 
vedere etic precum testarea genetică în 
perioada de preimplantare. Prezentul 
regulament nu ar trebui să aducă atingere 
acestui principiu, iar deciziile privind 
permiterea, interzicerea sau limitarea 
unor astfel de tehnologii ar trebui, prin 
urmare, să fie luate în continuare la nivel 
național. În cazul în care un stat membru 
permite utilizarea unor astfel de 
tehnologii, cu sau fără restricții, ar trebui 
să se aplice normele prevăzute în 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Conform unei politici îndelungate a Uniunii Europene, permiterea, interzicerea sau 
permiterea în anumite limite a tehnologiilor sensibile din punct de vedere etic precum 
testarea genetică în perioada de preimplantare fac obiectul principiului subsidiarității. 
Statele membre care permit acest gen de testări ar trebui să se asigure că acestea respectă 
normele din prezentul regulament, dar statele membre care doresc să interzică aceste testări 
conform dezbaterii etice de la nivel național ar trebui să aibă în continuare această 
posibilitate.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 7 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Reglementarea dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro de la 
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nivelul Uniunii nu aduce atingere 
libertății statelor membre de a decide dacă 
să limiteze utilizarea unui anumit tip de 
dispozitive pentru diagnostic in vitro în 
ceea ce privește aspectele care nu fac 
obiectul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Conform unei politici îndelungate a Uniunii Europene, permiterea, interzicerea sau 
permiterea în anumite limite a tehnologiilor sensibile din punct de vedere etic precum 
testarea genetică în perioada de preimplantare fac obiectul principiului subsidiarității. 
Statele membre care permit acest gen de testări ar trebui să se asigure că acestea respectă 
normele din prezentul regulament, dar statele membre care doresc să interzică aceste testări 
conform dezbaterii etice de la nivel național ar trebui să aibă în continuare această 
posibilitate. Această formulare este preluată dintr-o dispoziție similară din regulamentul 
privind terapiile avansate.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „dispozitiv medical” înseamnă orice 
instrument, aparat, mașină, software, 
implant, reactiv, material sau alt articol, 
conceput de către producător să fie utilizat, 
în mod individual sau în combinație, la 
ființele umane, pentru unul sau mai multe 
scopuri medicale specifice:

1. „dispozitiv medical” înseamnă orice 
instrument, aparat, mașină, software, 
implant, reactiv, material sau alt articol, 
conceput de către producător să fie utilizat, 
în mod individual sau în combinație, la 
ființele umane, pentru unul sau mai multe 
scopuri medicale specifice directe sau 
indirecte:

– diagnostic, prevenție, monitorizare, 
tratament sau ameliorare a unei boli;

- diagnostic, prevenție, monitorizare,
previziune, tratament sau ameliorare a unei
boli,

– diagnostic, monitorizare, tratament, 
ameliorare sau compensare a unei leziuni 
sau a unui handicap,

– diagnostic, monitorizare, tratament, 
ameliorare sau compensare a unei leziuni 
sau a unui handicap,

– investigare, înlocuire sau modificare a 
unei structuri anatomice sau a unui proces 
sau stări fiziologice,

– investigare, înlocuire sau modificare a 
unei structuri anatomice sau a unui proces 
sau stări fiziologice,
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– împiedicarea sau favorizarea concepției, – împiedicarea sau favorizarea concepției,
– dezinfectarea sau sterilizarea oricăror 
produse menționate anterior,

– dezinfectarea sau sterilizarea oricăror 
produse menționate anterior,

- furnizarea informațiilor privind efectele 
directe sau indirecte asupra sănătății,

și care nu realizează acțiunea principală 
pentru care a fost conceput prin mijloace 
farmacologice, imunologice sau 
metabolice, în sau pe corpul uman, dar care 
poate fi asistat în îndeplinirea funcției 
pentru care a fost conceput prin 
intermediul unor astfel de mijloace.

și care nu realizează acțiunea principală 
pentru care a fost conceput prin mijloace 
farmacologice, imunologice sau 
metabolice, în sau pe corpul uman, dar care 
poate fi asistat în îndeplinirea funcției 
pentru care a fost conceput prin
intermediul unor astfel de mijloace.

Or. en

Justificare

(a) La articolul 2 alineatul (2), definiția unui dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro a 
fost extinsă astfel încât să se refere și la testele anticipative și de predispoziție. Cu toate 
acestea, definiția unui dispozitiv medical nu a fost și ea extinsă. (b) Așa-numitele teste privind 
stilul de viață ar trebui să intre în domeniul de aplicare al acestui regulament, deoarece ar 
putea avea efecte foarte puternice asupra sănătății pacientului/consumatorului. Extinderea 
domeniului de aplicare este, prin urmare, importantă pentru protejarea pacienților și a 
consumatorilor din Europa.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 – liniuța 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– privind o malformație congenitală; - privind o disfuncție congenitală fizică 
sau mentală;

Or. de

Justificare

Formularea „malformație congenitală” este percepută de persoanele cu dizabilități și de 
reprezentanții acestora ca discriminatorie și ar trebui, prin urmare, înlocuită.
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Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozitivele medicale pentru diagnostic 
in vitro folosite pentru realizarea testului 
ADN fac obiectul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Așa-numitele teste privind stilul de viață ar trebui să intre în domeniul de aplicare al acestui 
regulament, deoarece ar putea avea efecte foarte puternice asupra sănătății 
pacientului/consumatorului. Extinderea domeniului de aplicare este, prin urmare, importantă 
pentru protejarea pacienților și a consumatorilor din Europa.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „dispozitiv de unică folosință” 
înseamnă un dispozitiv care este conceput 
pentru a fi utilizat la un singur pacient în 
timpul unei singure proceduri;

eliminat

Procedura efectuată o singură dată poate 
implica mai multe utilizări sau o utilizare 
prelungită la același pacient. 

Or. en

Justificare

Conceptul de „dispozitiv de unică folosință” nu se aplică în cazul DIV.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 12 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. „test genetic” înseamnă un test care 
este efectuat în scopuri medicale, care 
implică analizarea unor probe biologice 
ale originii umane și care vizează în mod 
specific identificarea caracteristicilor 
genetice ale unei persoane care sunt 
moștenite sau dobândite în timpul 
dezvoltării prenatale timpurii;

Or. en

Justificare

Raportorul introduce dispoziții specifice privind testele genetice. De aceea este nevoie de o 
definiție. Această formulare are la bază protocolul Consiliului Europei.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „producător” înseamnă persoana fizică 
sau juridică care fabrică sau 
recondiționează complet un dispozitiv sau 
care dispune proiectarea, fabricarea sau
recondiționarea completă a dispozitivului 
respectiv și care comercializează 
dispozitivul respectiv sub denumirea sau 
marca sa comercială.

16. „producător” înseamnă persoana fizică 
sau juridică responsabilă pentru
proiectarea, fabricarea, ambalarea și 
etichetarea unui dispozitiv înainte de a fi 
introdus pe piață sub numele său propriu, 
indiferent dacă aceste operațiuni sunt 
efectuate de însăși persoana respectivă
sau de o terță parte în numele ei. 
Obligațiile prevăzute în prezenta directivă 
pentru a fi îndeplinite de producători se 
aplică și persoanelor fizice sau juridice
care asamblează, ambalează, prelucrează, 
recondiționează complet și/sau etichetează 
unul sau mai multe produse gata 
fabricate și/sau le stabilește scopul de 
dispozitive pentru a fi plasate pe piață sub 
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denumirea sau marca sa comercială.

Or. en

Justificare

(a) Definiția termenului de „producător” este mai puțin clară decât cea din Directiva privind 
DIV, deoarece din actuala definiție (98/79/CE, articolul 1 litera (f)) lipsesc părți importante 
(de exemplu, ambalarea, etichetarea). Persoanele fizice sau juridice care etichetează un 
dispozitiv medical sub propria denumire sunt producători (a se vedea legislația actuală). (b) 
Un producător comercializează produse sub propria denumire. Mărcile comerciale în sine nu 
definesc producătorii.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 21 

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. „instituție sanitară” înseamnă o 
organizație al cărei obiectiv principal este 
îngrijirea sau tratarea pacienților sau 
promovarea sănătății publice;

21. „instituție sanitară” înseamnă o 
organizație al cărei obiectiv principal este 
îngrijirea sau tratarea pacienților sau 
promovarea sănătății publice, cu excepția 
laboratoarelor comerciale care oferă 
servicii clinice;

Or. en

Justificare

În regulament se prevăd anumite excepții pentru a satisface nevoile spitalelor și ale altor 
instituții care oferă asistență medicală. Ar trebui să se clarifice faptul că laboratoarele 
comerciale nu fac obiectul acestei diferențieri deoarece nu ar trebui să beneficieze de 
aceleași derogări.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 25 

Textul propus de Comisie Amendamentul

25. „organism de evaluare a conformității” 
înseamnă un organism care efectuează 
activități de evaluare a conformității ca 
parte terță, incluzând etalonarea, testarea, 
certificarea și inspecția;

25. „organism de evaluare a conformității” 
înseamnă un organism care efectuează 
activități de evaluare a conformității ca 
parte terță, incluzând testarea, certificarea 
și inspecția;

Or. en

Justificare

Organismele de evaluare a conformității nu iau niciodată parte la etalonarea unui DIV -
acestea trebuie etalonate înainte de utilizare.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

43a. „soluție etalon” înseamnă un 
standard de măsurare folosit la etalonarea 
unui dispozitiv;

Or. en

Justificare

Soluțiile etalon și materialele de control sunt foarte diferite, nu numai în ceea ce privește 
utilizarea și caracteristicile lor științifice, ci și reglementarea, deoarece acestea se clasifică, 
de fapt, conform unor reguli diferite. Prin urmare, definiția trebuie împărțită în două părți -
una pentru soluțiile etalon și cealaltă pentru materialele de control.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

44. „soluții etalon și materiale de control” 
înseamnă orice substanță, material sau 
articol destinat de producătorul acestora 
fie să stabilească relații de măsurare, fie 
să verifice caracteristicile de performanță 
ale unui dispozitiv în legătură cu scopul 
preconizat al respectivului dispozitiv;

44. „material de control” înseamnă o 
substanță, material sau articol pe care 
producătorul său l-a destinat utilizării în 
vederea verificării caracteristicilor de 
performanță ale unui dispozitiv;

Or. en

Justificare

Soluțiile etalon și materialele de control sunt foarte diferite, nu numai în ceea ce privește 
utilizarea și caracteristicile lor științifice, ci și reglementarea, deoarece acestea se clasifică, 
de fapt, conform unor reguli diferite. Prin urmare, definiția trebuie împărțită în două părți -
una pentru soluțiile etalon și cealaltă pentru materialele de control.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 45 

Textul propus de Comisie Amendamentul

45. „sponsor” înseamnă o persoană, o 
societate comercială, o instituție sau o 
organizație care își asumă responsabilitatea 
pentru inițierea și gestionarea unui studiu 
referitor la performanța clinică;

45. „sponsor” înseamnă o persoană, o 
societate comercială, o instituție sau o 
organizație care își asumă responsabilitatea 
pentru inițierea, gestionarea, realizarea sau 
finanțarea unui studiu referitor la 
performanța clinică;

Or. en

Justificare

Anexa III secțiunea II implică responsabilități suplimentare. În caz contrar, dacă, de regulă, 
s-ar considera că studiul a fost finalizat în urma ultimei vizite a ultimului subiect al studiului, 
nu ar exista trimiteri la responsabilitatea sponsorului în legătură cu sarcini conexe 
ulterioare, de exemplu arhivarea documentației, compilarea raportului privind investigația 
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clinică și publicarea rezultatelor. Adăugarea la acest punct a unei trimiteri la 
responsabilitatea sponsorului privind finanțarea corespunde definiției de la articolul 2 litera 
(e) din Directiva 2001/20/CE.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 48 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

48a. „inspecție” înseamnă o examinare 
oficială a documentelor, mijloacelor, 
înregistrărilor, sistemelor de asigurare a 
calității și a oricărei alte resurse despre 
care autoritatea competentă consideră că 
au legătură cu un studiu referitor la 
performanța clinică și care se pot afla la 
locul de realizare a studiului, în spațiul 
sponsorului și/sau al organizației de 
cercetare pe bază de contract sau în orice 
altă instituție pe care autoritatea 
competentă consideră că este necesar să o 
inspecteze;

Or. en

Justificare

Spre deosebire de propunerea privind studiile clinice (COM(2012)0369), această propunere 
de regulament nu conține dispoziții privind inspecțiile. Nu trebuie să rămână la latitudinea 
statelor membre să decidă dacă să monitorizeze realizarea studiilor referitoare la 
performanța clinică. Astfel s-ar putea ajunge la situații în care să se decidă dacă să se 
monitorizeze o investigație în funcție de existența resurselor bugetare necesare. În plus, s-ar 
putea ajunge și la realizarea studiilor referitoare la performanța clinică cu precădere în 
statele în care se renunță la monitorizare.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Capitolul II – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punerea la dispoziție a dispozitivelor, Punerea la dispoziție și aplicarea a 
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obligațiile operatorilor economici, marcajul 
CE, libera circulație

dispozitivelor, obligațiile operatorilor 
economici, marcajul CE, libera circulație

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Demonstrarea conformității cu cerințele 
generale privind siguranța și performanța 
se bazează pe dovezi clinice în 
conformitate cu articolul 47. 

(3) Demonstrarea conformității cu cerințele 
generale privind siguranța și performanța 
include dovezi clinice în conformitate cu 
articolul 47.

Or. en

Justificare

Dovezile clinice nu se referă la toate cerințele generale privind siguranța și performanța -
multe dintre acestea sunt abordate în alte moduri (de exemplu, cerințele privind siguranța 
chimică, siguranța mecanică, siguranța radiologică etc. nu sunt stabilite prin dovezi clinice).

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu excepția articolului 59 alineatul (4), 
cerințele prezentului regulament nu se 
aplică dispozitivelor clasificate în clasa A, 
B și C, în conformitate cu normele stabilite 
în anexa VII, și fabricate și utilizate în 
cadrul unei singure instituții sanitare, cu 
condiția ca fabricarea și utilizarea să aibă 
loc exclusiv în cadrul sistemului de control 
al calității al unei singure instituții sanitare 
și ca instituția sanitară să respecte 
standardul EN ISO 15189 sau orice alt 
standard echivalent recunoscut. Statele 

(5) Cu excepția articolului 59 alineatul (4), 
cerințele prezentului regulament nu se 
aplică dispozitivelor clasificate în clasa A, 
B și C, cu excepția cazului în care 
dispozitivele respective sunt dispozitive de 
diagnostic companion, în conformitate cu 
normele stabilite în anexa VII, și fabricate 
și utilizate în cadrul unei singure instituții 
sanitare, cu condiția ca fabricarea și 
utilizarea să aibă loc exclusiv în cadrul 
sistemului de control al calității al unei 
singure instituții sanitare și ca instituția 
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membre pot solicita ca instituțiile sanitare 
să transmită autorității competente o listă 
cu astfel de dispozitive care au fost 
fabricate și utilizate pe teritoriul lor și pot 
supune fabricarea și utilizarea 
dispozitivelor în cauză unor cerințe 
ulterioare în materie de siguranță.

sanitară să fie autorizată conform 
standardului EN ISO 15189 sau oricărui
alt standard echivalent recunoscut. Statele 
membre pot solicita ca instituțiile sanitare 
să transmită autorității competente o listă 
cu astfel de dispozitive care au fost 
fabricate și utilizate pe teritoriul lor și pot 
supune fabricarea și utilizarea 
dispozitivelor în cauză unor cerințe 
ulterioare în materie de siguranță.

Dispozitivele clasificate ca fiind incluse în 
clasa D în conformitate cu normele 
prevăzute în anexa VII, chiar dacă sunt 
fabricate și utilizate în cadrul unei singure 
instituții sanitare, respectă cerințele 
prezentului regulament. Cu toate acestea, 
dispozițiile referitoare la marcajul CE 
prevăzute la articolul 16 și obligațiile 
menționate la articolele 21-25 nu se aplică 
dispozitivelor respective.

Dispozitivele de diagnostic companion și 
dispozitivele clasificate ca fiind incluse în 
clasa D în conformitate cu normele 
prevăzute în anexa VII, chiar dacă sunt 
fabricate și utilizate în cadrul unei singure 
instituții sanitare, respectă cerințele 
prezentului regulament. Cu toate acestea, 
dispozițiile referitoare la marcajul CE 
prevăzute la articolul 16 și obligațiile 
menționate la articolele 21-25 nu se aplică 
dispozitivelor respective.

Or. en

Justificare

Dispozitivele de diagnostic companion reprezintă o clasă specială de dispozitive care fac 
obiectul unor cerințe de conformitate sporită față de alte dispozitive din clasa C, toate aceste 
dispozitive fiind în special supuse unei examinări a dosarului de proiectare și unei evaluări 
realizate de Agenția Europeană pentru Medicamente. Acest nivel sporit de conformitate a fost 
introdus în vederea asigurării siguranței și a performanței dispozitivelor de diagnostic 
companion.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
85 pentru a modifica sau completa, ținând 
cont de progresul tehnic și de utilizatorii 
sau pacienții cărora le este destinat 

eliminat
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dispozitivul, cerințele generale privind 
siguranța și performanța menționate în 
anexa I, inclusiv informațiile furnizate de 
producător.

Or. en

Justificare

Cerințele generale privind siguranța și performanța reprezintă un element esențial al 
legislației și, prin urmare, în conformitate cu articolul 290 din tratat, nu pot fi modificate 
printr-un act delegat.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Informațiile genetice, consilierea și 

consimțământul liber
(1) Un dispozitiv poate fi utilizat pentru 
un test genetic numai dacă testul respectiv 
este realizat de persoane autorizate să 
practice medicina în temeiul legislației 
naționale în vigoare.
(2) Un produs poate fi utilizat pentru un 
test genetic numai dacă drepturile, 
siguranța și bunăstarea subiecților 
testului sunt protejate și dacă se consideră 
că datele clinice generate în cursul testării 
sunt fiabile și solide.
(3) Înainte de utilizarea unui dispozitiv 
pentru un test genetic, persoana la care se 
face trimitere la alineatul (1) pune la 
dispoziția subiectului testului informațiile 
adecvate privind natura, importanța și 
implicațiile testului genetic.
(4) Înainte de utilizarea unui dispozitiv 
pentru un test genetic, persoana la care se 
face trimitere la alineatul (1) oferă 
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subiectului testului consiliere genetică 
adecvată și ușor de înțeles, fără a 
prejudicia rezultatul. Consilierea genetică 
include aspecte medicale, etice, sociale, 
psihologice și juridice.
Forma și amploarea consilierii genetice 
sunt stabilite în funcție de implicațiile 
rezultatelor testului și de importanța 
acestora pentru persoana respectivă sau 
pentru membrii familiei persoanei 
respective, inclusiv de posibilele implicații 
privind opțiunile legate de reproducere.
(5) Un dispozitiv poate fi utilizat pentru 
un test genetic numai după ce subiectul 
testului și-a dat consimțământul liber și în 
cunoștință de cauză în această privință. 
Consimțământul se dă în mod explicit în 
scris. Acesta poate fi retras în orice 
moment în scris sau verbal.
În cazul minorilor, se obține 
consimțământul în cunoștință de cauză al 
părinților sau al reprezentantului legal. 
Acest consimțământ reprezintă voința 
prezumată a minorului și poate fi retras în 
orice moment, fără a fi în detrimentul 
minorului. În cazul adulților aflați în 
incapacitate care nu-și pot da 
consimțământul legal în cunoștință de 
cauză, se obține consimțământul în 
cunoștință de cauză al reprezentantului 
legal al acestora. Consimțământul 
reprezintă voința prezumată a persoanei 
în cauză și poate fi retras în orice 
moment, fără a fi în detrimentul 
persoanei respective. 
(6) Un dispozitiv poate fi utilizat pentru 
stabilirea sexului în legătură cu un 
diagnostic prenatal numai dacă acest 
demers deservește un scop medical și dacă 
există riscul apariției unor boli grave 
ereditare în funcție de sex. Prin derogare 
de la articolul 2 alineatele (1) și (2), 
aceeași restricție privind utilizarea se 
aplică și în cazul produselor care nu sunt 
destinate deservirii unui anumit scop 
medical.
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(7) Dispozițiile de la prezentul articol 
privind utilizarea dispozitivelor în scopul 
realizării unor teste genetice nu împiedică 
statele membre să mențină sau să 
introducă o legislație națională mai strictă 
în acest domeniu din motive legate de 
protecția sănătății sau de ordinea publică.

Or. en

Justificare

A se vedea și expunerea de motive. Acest capitol nou se referă la solicitări exprimate de mult 
de Parlamentul European și de alte instituții internaționale precum Consiliul Europei și 
OCDE. Testele genetice ar trebui realizate de un membru al personalului medical după ce s-a 
oferit consilierea genetică adecvată. Consimțământul în cunoștință de cauză reprezintă o 
prerogativă a Cartei drepturilor fundamentale și ar trebui, prin urmare, să fie introdus în 
legislație.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care nu există standarde 
armonizate sau în cazul în care standardele 
armonizate relevante nu sunt suficiente, 
Comisia este împuternicită să adopte 
specificații tehnice comune (STC) 
referitoare la cerințele generale privind 
siguranța și performanța menționate în 
anexa I, documentația tehnică menționată 
în anexa II sau dovezile clinice și
monitorizarea ulterioară introducerii pe 
piață menționate în anexa XII. STC sunt 
adoptate prin intermediul actelor de punere 
în aplicare în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 84 
alineatul (3).

(1) În cazul în care nu există standarde 
armonizate sau în cazul în care este 
necesar să se abordeze preocupări legate 
de sănătatea publică, Comisia este 
împuternicită să adopte specificații tehnice 
comune (STC) referitoare la cerințele 
generale privind siguranța și performanța 
menționate în anexa I, documentația 
tehnică menționată în anexa II sau dovezile 
clinice și monitorizarea ulterioară 
introducerii pe piață menționate în anexa 
XII. STC sunt adoptate prin intermediul 
actelor de punere în aplicare în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 84 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Prin intermediul unor standarde armonizate, se stabilește care dintre cerințele de bază din 
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regulament sunt îndeplinite prin respectarea standardului respectiv. Comisia stabilește care 
standarde sunt recunoscute ca standarde armonizate. În cazul în care un standard armonizat 
nu mai reflectă situația actuală, Comisia dezarmonizează standardul respectiv. Apoi 
standardul trebuie revizuit de organismul de standardizare competent. Prin urmare, prima 
frază de la articolul 7, „sau în cazul în care standardele armonizate relevante nu sunt 
suficiente”, este formulată într-un mod care generează confuzii și trebuie eliminată.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 85 
pentru modificarea sau completarea, 
ținând cont de progresul tehnic, a 
elementelor din documentația tehnică 
menționată în anexa II.

eliminat

Or. en

Justificare

Cerințele generale privind siguranța și performanța reprezintă un element esențial al 
legislației și, prin urmare, în conformitate cu articolul 290 din tratat, nu pot fi modificate 
printr-un act delegat. 

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Producătorii se asigură că dispozitivul 
este însoțit de informațiile de furnizat în 
conformitate cu secțiunea 17 a anexei I, 
redactate într-o limbă oficială a Uniunii 
care poate fi ușor înțeleasă de către 
utilizatorul preconizat. Limba sau limbile 
în care sunt redactate informațiile de 
furnizat de către producător pot fi 
determinate de legislația statului membru 

(7) Producătorii se asigură că informațiile 
de furnizat cu privire la dispozitiv în 
conformitate cu anexa I secțiunea 17 sunt 
furnizate într-o limbă oficială a Uniunii 
care poate fi ușor înțeleasă de către 
utilizatorul preconizat. Limba sau limbile 
în care sunt redactate informațiile de 
furnizat de către producător pot fi 
determinate de legislația statului membru 
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în care dispozitivul este pus la dispoziția 
utilizatorului.

în care dispozitivul este pus la dispoziția 
utilizatorului.

În cazul dispozitivelor de autotestare sau al 
celor pentru testare în proximitatea 
pacientului, informațiile furnizate în 
conformitate cu secțiunea 17 din anexa I
sunt oferite în limba (limbile) statului 
membru în care dispozitivul este pus la 
dispoziția utilizatorului preconizat.

În cazul dispozitivelor de autotestare sau al 
celor pentru testare în proximitatea 
pacientului, informațiile furnizate în 
conformitate cu anexa I secțiunea 17 sunt 
oferite în limba (limbile) statului membru 
în care dispozitivul este pus la dispoziția 
utilizatorului preconizat și care este/sunt 
limbă/limbi oficială/oficiale ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie posibil ca informațiile să fie furnizate pe cale electronică. Trebuie specificat 
faptul că informațiile sunt furnizate în limbile oficiale ale Uniunii și nu în altă limbă. Ambele 
modificări reduc eventuala sarcină asupra IMM-urilor.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) păstrarea documentației tehnice, a 
declarației de conformitate UE și, dacă este 
cazul, a unei copii a certificatului relevant, 
inclusiv orice supliment eliberat în 
conformitate cu articolul 43, la dispoziția 
autorităților competente pentru perioada 
menționată la articolul 8 alineatul (4);

(a) păstrarea rezumatului documentației 
tehnice (RDT) sau, la cerere, a
documentației tehnice, a declarației de 
conformitate UE și, dacă este cazul, a unei 
copii a certificatului relevant, inclusiv orice 
supliment eliberat în conformitate cu 
articolul 43, la dispoziția autorităților 
competente pentru perioada menționată la 
articolul 8 alineatul (4);

Or. en

Justificare

Producătorul păstrează documentația tehnică, deoarece aceasta este arhivată în mai multe 
locuri în cadrul întreprinderii. Ca o alternativă, ar trebui furnizat rezumatul documentației 
tehnice (RDT) (a se vedea și documentul intitulat „Summary Technical Documentation for 
Demonstrating Conformity to the Essential Principles of Safety and Performance of Medical 
Devices (STED)” al Grupului operativ de armonizare globală (GHTF)).
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dispozitivul este etichetat în 
conformitate cu prezentul regulament și 
este însoțit de instrucțiunile necesare 
pentru utilizare și de declarația de 
conformitate UE;

(e) dispozitivul este etichetat în 
conformitate cu prezentul regulament și 
este însoțit de instrucțiunile necesare 
pentru utilizare;

Or. en

Justificare

Declarația de conformitate UE nu ar trebui să însoțească produsul. Această cerință nici nu 
este necesară, nici nu aduce o valoare adăugată.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu se aplică niciunei 
persoane care, deși nu este considerată 
producător astfel cum este definit la 
articolul 2 punctul (16), asamblează sau 
adaptează un dispozitiv deja aflat pe piață 
pentru a servi unui scop preconizat pentru 
un pacient individual.

Primul paragraf nu se aplică niciunei 
persoane care, deși nu este considerată 
producător astfel cum este definit la 
articolul 2 punctul (16), asamblează sau 
adaptează un dispozitiv deja aflat pe piață 
pentru a servi unui scop preconizat pentru 
un pacient individual sau un anumit grup 
limitat de pacienți în cadrul unei singure 
instituții care oferă asistență medicală.

Or. en

Justificare

Problema legată de testele realizate la nivel intern este una foarte controversată. Propunerea 
Comisiei prevede numai o acoperire foarte restrânsă a testelor realizate la nivel intern din 
clasele A, B și C, dar includerea tuturor testelor realizate la nivel intern din clasa D. 
Raportorul dorește să păstreze, în principiu, structura propunerii, dar, în anumite cazuri, 
spitalele adaptează testele din clasa D la nevoile pacienților. Nu numai în anumite cazuri, dar 
și sub forma unor orientări, de exemplu pentru copiii născuți prematur. Această adaptare 
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necesară nu ar trebui să impună realizarea unei noi evaluări complete a conformității de 
către instituția care oferă asistență medicală în cauză.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Declarația de conformitate UE 
stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor 
specificate în prezentul regulament a fost 
demonstrată. Ea este actualizată continuu.
Conținutul minim al declarației de 
conformitate UE este prezentat în anexa 
III. Ea este emisă în una din limbile 
oficiale ale Uniunii.

Or. en

Justificare

În general, traducerea declarațiilor de conformitate în toate limbile oficiale ale Uniunii în 
statele în care se pune la dispoziție dispozitivul reprezintă un efort administrativ 
disproporțional și, prin urmare, costisitor, în special pentru IMM-uri, și nejustificat. Așa cum 
se prevede și în actuala directivă, publicarea în una din limbile oficiale ale Uniunii ar trebui 
să fie suficientă.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

Ca mijloc principal de demonstrare a respectării legislației, declarația de conformitate este 
un element esențial al legislației și, prin urmare, conform articolului 290 din tratat, nu poate 
fi modificată printr-un act delegat.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, în cazul dispozitivelor de 
autotestare și al celor pentru testare în 
proximitatea pacientului, producătorul 
îndeplinește cerințele suplimentare stabilite 
în secțiunea 6.1 din anexa VIII.

De asemenea, în cazul dispozitivelor de 
autotestare, producătorul îndeplinește 
cerințele suplimentare stabilite în anexa 
VIII secțiunea 6.1.

Or. en

Justificare

Cerințele sunt stabilite pentru așa-numitele dispozitive pentru testare în proximitatea 
pacientului (acestea sunt teste realizate în afara mediului de laborator, dar întotdeauna în 
scop profesional) în ceea ce privește procedura de evaluare a conformității și indiferent de 
clasificarea testului în funcție de risc. În plus, se impune neapărat o examinare a proiectului 
conform anexei VIII secțiunea 6.1. Această cerință duce la costuri suplimentare și la volume 
de muncă enorme și care nu sunt justificate la nivel faptic, având în vedere clasificarea în 
funcție de risc.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul dispozitivelor pentru testare în 
proximitatea pacientului, la cerințele 
stabilite în secțiunea 6.1 din anexa VIII, 

eliminat

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe o diferență în ceea ce privește evaluarea conformității și clasele de risc 
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pentru dispozitivele pentru testare în proximitatea pacientului. Dispozitivele pentru testare în 
proximitatea pacientului din clasa A ar trebui tratate în anexa VIII la fel ca toate celelalte 
dispozitive. Regulile de clasificare sunt astfel transferate la nivelul metodelor și cerințelor de 
evaluare a conformității. 

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul dispozitivelor cu funcție de 
măsurare, la aspecte de producție legate 
de conformitatea dispozitivelor cu 
cerințele metrologice.

eliminat

Or. en

Justificare

Toate DIV au, prin definiție, o funcție de măsurare. Pentru evaluarea funcției de măsurare a 
DIV este nevoie de majoritatea cerințelor de performanță și de o parte din dovezile clinice 
necesare pentru fiecare dispozitiv. Acest text, declarația generală privind funcția de măsurare 
din propunerea privind dispozitivele medicale, nu prevede garanții suplimentare pentru DIV.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Ținând cont de progresul tehnic și de 
orice informații care devin disponibile în 
cursul desemnării sau monitorizării 
organismelor notificate menționate la 
articolele 26 – 38 sau al activităților de 
vigilență și de supraveghere a pieței 
descrise la articolele 59 – 73, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 85 de modificare 
sau de completare a procedurilor de 
evaluare a conformității menționate în 
anexele VIII – X.

eliminat
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Or. en

Justificare

Procedurile de evaluare a conformității reprezintă un element esențial al legislației și, prin 
urmare, în conformitate cu articolul 290 din tratat, nu pot fi modificate printr-un act delegat.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Demonstrarea conformității cu cerințele 
generale privind siguranța și performanța 
stabilite în anexa I, în condiții normale de 
utilizare, se bazează pe dovezi clinice.

(1) Demonstrarea conformității cu cerințele 
generale privind siguranța și performanța 
stabilite în anexa I, în condiții normale de 
utilizare, se bazează pe dovezi clinice sau 
pe date suplimentare referitoare la 
siguranță pentru cerințele generale 
privind siguranța și performanța care nu 
fac obiectul dovezilor clinice.

Or. en

Justificare

Există multe cerințe generale privind siguranța și performanța care nu fac obiectul dovezilor 
clinice, precum cele ce țin de siguranța chimică, mecanică și electrică. Prin urmare, trebuie 
să se țină întotdeauna seama de dovezile clinice atunci când se demonstrează conformitatea 
cu cerințele generale privind siguranța și performanța, dar există și alte aspecte importante.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care producătorul indică 
sau descrie un scop clinic, furnizarea unei 
dovezi privind scopul respectiv reprezintă 
una dintre cerințe.

Or. de
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Justificare

Nu pentru toate dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro se solicită un studiu referitor 
la performanța clinică. Ar fi un lucru disproporțional, dar, conform reglementărilor UE din 
alte domenii, de exemplu health claims, dacă un producător indică un scop clinic pentru un 
dispozitiv, atunci acesta trebuie să facă și dovada acestui scop.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – literele a și b

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 pentru diagnostic in vitro 
menționat(e) la punctul (2) din articolul 2 
și realizează performanța preconizată, 
astfel cum specifică producătorii; 

(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 pentru diagnostic in vitro 
menționat(e) la punctul (2) din articolul 2 
și realizează performanța preconizată, 
astfel cum specifică producătorii sau 
sponsorul;

(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. en

Justificare

În ceea ce privește protecția pacienților, nu este relevant dacă un studiu referitor la 
performanța clinică este realizat sub răspunderea unui producător și va reprezenta baza 
pentru o viitoare marcă CE sau dacă un studiu urmează a fi realizat în scopuri necomerciale, 
în special științifice. Studiile referitoare la performanța clinică realizate sub răspunderea 
unei persoane sau a unei organizații, sau gestionate de aceasta, alta decât un potențial 
producător ar trebui să facă, de asemenea, obiectul dispozițiilor acestui regulament.
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Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Toate studiile referitoare la performanța 
clinică sunt concepute și realizate astfel 
încât drepturile, siguranța și bunăstarea 
subiecților care participă la astfel de studii 
referitoare la performanța clinică sunt 
protejate și datele clinice generate în urma 
studiului referitor la performanța clinică 
vor fi fiabile și solide. Aceste studii nu se 
realizează dacă riscurile aferente 
investigației nu se justifică din punct de 
vedere medical în ceea ce privește 
eventualele beneficii ale dispozitivului.

Or. en

Justificare

Propunerea de amendament ține seama de faptul că inovația medicală nu poate fi redusă la 
realizarea unor progrese tehnologice. În plus față de dovada beneficiului de natură 
terapeutică, trebuie să existe un raport acceptabil între riscuri și beneficii.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru studiile de intervenție referitoare 
la performanța clinică, astfel cum sunt 
definite la punctul (37) din articolul 2 și 
pentru alte studii referitoare la performanța 
clinică, în cazul cărora efectuarea studiului, 
inclusiv colectarea de probe, presupune 
proceduri invazive sau alte riscuri pentru 
subiecții studiilor, se aplică cerințele 
prevăzute la articolele 49 – 58 și în anexa 
XIII, pe lângă obligațiile prevăzute în 
prezentul articol.

(6) Pentru studiile de intervenție referitoare 
la performanța clinică, astfel cum sunt 
definite la punctul (37) din articolul 2 și 
pentru alte studii referitoare la performanța 
clinică, în cazul cărora efectuarea studiului, 
inclusiv colectarea de probe, presupune 
proceduri invazive sau alte riscuri pentru 
subiecții studiilor, se aplică cerințele 
prevăzute la articolele 49 – 58 și în anexa 
XIII, pe lângă obligațiile prevăzute în 
prezentul articol. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
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conformitate cu articolul 85 privind 
furnizarea unei liste cu riscurile 
neglijabile, ceea ce permite acordarea 
unei derogări de la articolul respectiv. 

Or. en

Justificare

Nu toate riscurile justifică într-adevăr normele foarte stricte pentru studiile de intervenție 
referitoare la performanța clinică, de exemplu există proceduri de colectare a probelor, cum 
ar fi colectarea de probe de transpirație, care implică un risc, de exemplu iritarea pielii, dar 
în niciun caz un risc major. Trebuie specificat în acest sens ce înseamnă risc neglijabil.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Sponsorul unui studiu referitor la 
performanța clinică înaintează o cerere 
către statul (statele) membru (membre) în 
care urmează să fie efectuat studiul, 
însoțită de documentația menționată în 
anexa XIII. În termen de 14 zile de la 
primirea cererii, statul membru în cauză 
comunică sponsorului dacă studiul referitor 
la performanța clinică se încadrează în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament și dacă cererea este completă.

Or. en

Justificare

Propunerea de interval de la alineatul (2) nu ține seama de faptul că sfârșiturile de 
săptămână și sărbătorile legale ar putea însemna că nu mai rămâne timp pentru examinarea 
cererii de către autoritatea competentă și că, din acest motiv, participarea unui comitet de 
etică, care ar putea considera că anumite documente sunt esențiale, este, de facto, exclusă. 
Extinderea intervalelor de la alineatele (2) și (3) este, prin urmare, necesară.
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Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Propunerea de interval de la alineatul (2) nu ține seama de faptul că sfârșiturile de 
săptămână și sărbătorile legale ar putea însemna că nu mai rămâne timp pentru examinarea 
cererii de către autoritatea competentă și că, din acest motiv, participarea unui comitet de 
etică, care ar putea considera că anumite documente sunt esențiale, este, de facto, exclusă. 
Extinderea intervalelor de la alineatele (2) și (3) este, prin urmare, necesară.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Adaptarea termenului este necesară pentru a facilita o evaluare efectivă a studiului referitor 
la performanța clinică. În special în cazul studiilor referitoare la performanța clinică 
realizate în câteva state membre, trebuie să rămână suficient timp pentru o evaluare 
coordonată în conformitate cu articolul 56. Cum propunerea de regulament nu prevede vreun 
termen anume pentru evaluare pentru studiile referitoare la performanța clinică 
multinaționale, termenul general pentru evaluare din prezentul regulament trebuie modificat 
în mod corespunzător.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 5 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre se asigură că un 
studiu referitor la performanța clinică 
este suspendat, anulat sau întrerupt 
temporar în cazul în care, în lumina unor 
fapte noi, acesta nu ar mai fi aprobat de 
autoritatea competentă sau nu ar mai 
primi aviz favorabil din partea comitetului 
de etică.

Or. en

Justificare

La articolul 54 se prevede un schimb de informații între statele membre în cazul în care un 
stat membru solicită suspendarea, anularea sau întreruperea temporară a unei investigații 
clinice. Cu toate acestea, propunerea de regulament nu reglementează situațiile în care un 
stat membru are dreptul să ia o astfel de decizie. Acest lucru poate fi posibil numai dacă apar 
informații noi care ar împiedica obținerea unei aprobări.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 6 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Fiecare etapă a studiului referitor la 
performanța clinică, de la prima 
examinare privind necesitatea și 
justificarea studiului până la publicarea 
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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 din 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 
în 2008.

Or. en

Justificare

Textul este mutat din anexă la articolul 49. Această chestiune importantă ar trebui să se 
regăsească în textul regulamentului, nu să fie menționată numai în anexe.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 6 b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Aprobarea poate fi acordată numai 
în cazul în care un comitet de etică 
independent depune anterior o evaluare 
pozitivă a unui studiu referitor la 
performanța clinică. Declarația 
comitetului de etică se referă, mai ales, la 
justificarea medicală a studiului, la 
consimțământul subiectului testului după 
ce acesta a primit toate informațiile 
referitoare la studiul referitor la 
performanța clinică și la natura adecvată 
a celor care realizează investigația și a 
mijloacelor de investigație.
Comitetul de etică are rolul de a proteja 
drepturile, siguranța și bunăstarea tuturor 
subiecților testelor, ale utilizatorilor 
acestora și ale unor terțe părți. Comitetul 
nu are legătură cu cercetătorul, sponsorul 
sau orice altă influență 
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necorespunzătoare. Acesta ține seama de 
legile și reglementările din țara sau țările 
în care urmează să aibă loc cercetarea, 
precum și de normele și de standardele 
internaționale. Comitetul de etică este 
compus dintr-un număr adecvat de 
membri, care, împreună, au calificările și 
experiența necesare pentru a putea evalua 
aspectele științifice, medicale și etice ale 
investigației clinice analizate. 
Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a înființa comitete de etică și a le 
facilita activitatea.

Or. en

Justificare

Alineatul 6b (nou) primul și al doilea paragraf au legătură cu dezbaterea privind studiile 
clinice. Pentru a garanta protecția subiectului, este necesar ca aprobarea din partea statelor 
membre să depindă de decizia comitetului de etică interdisciplinar competent și independent. 
O decizie negativă din partea unui comitet de etică trebuie să ducă la un refuz privind 
aprobarea unui studiu referitor la performanța clinică. Propunerea reflectă standardele de 
protecție internaționale, astfel cum sunt prevăzute în Declarația de la Helsinki.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 49 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49a
Monitorizarea de către statele membre

(1) Statele membre numesc inspectori 
pentru monitorizarea respectării 
prezentului regulament și se asigură că 
respectivii inspectori sunt calificați și 
formați în mod corespunzător.
(2) Inspecțiile sunt efectuate sub 
responsabilitatea statului membru în care 
are loc inspecția.
(3) Dacă un stat membru intenționează să 
efectueze o inspecție referitoare la unul 
sau mai multe studii de intervenție 
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referitoare la performanța clinică 
desfășurate în mai mult de un stat 
membru, acesta notifică intenția sa 
celorlalte state membre în cauză, Comisiei 
și agenției prin portalul Uniunii și le 
informează cu privire la concluziile sale 
după inspecție. 
(4) MDCG coordonează cooperarea între 
statele membre privind inspecțiile și 
privind inspecțiile realizate de statele 
membre în țări terțe. 
(5) După inspecție, statul membru sub 
responsabilitatea căruia a fost efectuată 
inspecția întocmește un raport de 
inspecție. Statul membru respectiv pune 
raportul de inspecție la dispoziția 
sponsorului trialului clinic relevant și 
transmite raportul de inspecție prin 
portalul Uniunii către baza de date a UE. 
Atunci când pune raportul de inspecție la 
dispoziția sponsorului, statul membru în 
cauză se asigură că este protejată 
confidențialitatea.
(6) Comisia precizează detaliile 
dispozițiilor privind procedurile 
referitoare la inspecții prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare în 
conformitate cu articolul 85.

Or. en

Justificare

In contrast to the proposal of the Commission for a Regulation on clinical trials on medicinal 
products for human use (COM 2012, 369 final), the proposed Regulation contains no 
provisions regarding inspections. It must not be left to the discretion of the Member States to 
decide whether to monitor the conduct of clinical investigations. This could lead to decisions 
on whether to monitor an investigation being made dependent upon the availability of 
appropriate budgetary means. This could result in clinical investigations being carried out 
preferentially in states which dispense with monitoring. The concrete wording of the proposal 
follows Articles 75 and 76 of the proposal of the Commission for a Regulation on clinical 
trials on medicinal products for human use (COM 2012, 369 final).
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Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 61 – 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 preconizate sau 
realizate în teren de către producător și 
necesitatea și natura oricăror alte acțiuni 
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 preconizate sau 
realizate în teren de către producător și 
necesitatea și natura oricăror alte acțiuni 
corective. Autoritățile naționale 
competente monitorizează investigarea de 
către producător a incidentului grav.

Or. en

Justificare

Pentru a evita interpretarea eronată, incidentele ar trebui denumite incidente grave în întreg 
textul articolului 61 privind „Analiza incidentelor grave și a acțiunilor corective în materie 
de siguranță în teren”.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Articolul 23 alineatele (2) și (3) și 
articolul 43 alineatul (4) se aplică de la 
[18 luni de la data aplicării menționată la 
alineatul (2)];

(a) Articolul 23 alineatul (1) se aplică de 
la …*;
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__________________________
* JO: a se introduce data: 18 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei cuprinde o perioadă de tranziție foarte lungă de 5 ani (a se vedea 
expunerea de motive). Sistemul trebuie îmbunătățit urgent. Articolul 23 alineatul (1) 
reglementează stabilirea unui sistem electronic de către Comisie în cooperare cu statele 
membre. Aceasta ar trebui realizată cât mai curând posibil. Articolul 22 alineatul (2) și 
articolul 23 alineatele (3) și (4) prevăd o perioadă și mai lungă pentru ca întreprinderile să 
se adapteze la sistemul electronic. Dacă sistemul electronic este introdus rapid, această 
perioadă lungă nu mai este necesară.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Articolul 74 se aplică de la ...*.
_____________________________
* JO: a se introduce data: șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei cuprinde o perioadă de tranziție foarte lungă de 5 ani (a se vedea 
expunerea de motive). Sistemul trebuie îmbunătățit urgent. Articolul 74 reglementează 
obligația statelor membre de a desemna autoritatea sau autoritățile competente. Aceasta ar 
trebui pusă în aplicare cât mai curând posibil.
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Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 3 – litera bb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) Articolele 75 – 77 se aplică de la …*;
___________________________
* JO: a se introduce data: 12 de luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei cuprinde o perioadă de tranziție foarte lungă de 5 ani. Aceasta poate fi 
necesară pentru elementele în privința cărora IMM-urile sunt supuse unor abordări complet 
noi, de exemplu în cazul în care trebuie să facă o evaluare a conformității în viitor și pe care 
nu trebuiau s-o facă potrivit actualei directive. Sistemul trebuie îmbunătățit urgent. Articolele 
75 – 77 reglementează cooperarea dintre statele membre și grupul de coordonare privind 
dispozitivele medicale. Aceasta ar trebui pusă în aplicare cât mai curând posibil.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 3 – litera bc (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) Articolele 59 - 64 se aplică de la …*;
___________________________
* JO: a se introduce data: 24 de luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei cuprinde o perioadă de tranziție foarte lungă de 5 ani (a se vedea 
expunerea de motive). Sistemul trebuie îmbunătățit urgent. Articolele 59 - 64 se referă la 
Vigilența și supravegherea pieței și ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil din 
motive ce țin de protecția pacienților.
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Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 3 – litera bd (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bd) Articolul 78 se aplică de la ...*.
__________________________
* JO: a se introduce data: 24 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei cuprinde o perioadă de tranziție foarte lungă de 5 ani (a se vedea 
expunerea de motive). Sistemul trebuie îmbunătățit urgent. Articolul 78 se referă la 
laboratoarele de referință ale Uniunii Europene și ar trebui să intre în vigoare în termen de 
24 de luni din motive ce țin de protecția pacienților.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 3 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Actele de punere în aplicare 
menționate la articolul 31 alineatul (4), 
articolul 40 alineatul (9), articolul 42 
alineatul (8), articolul 46 alineatul (2) și 
la articolele 58 și 64 se adoptă în termen 
de ...*.
____________________________
* JO: a se introduce data: 12 de luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Actele de punere în aplicare ar trebui adoptate cât mai curând posibil pentru a oferi 
participanților la piață, în special IMM-urilor, suficient timp spre a se pregăti pentru noua 
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situație. Acest lucru este necesar și pentru a îmbunătăți calitatea sistemului cât mai curând 
posibil, fapt de cea mai mare importanță pentru sănătatea publică.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. Protecția împotriva riscurilor prezentate 
de dispozitivele destinate de către 
producător a fi utilizate pentru autotestare 
sau pentru testare în proximitatea 
pacientului

16. Protecția împotriva riscurilor prezentate 
de dispozitivele destinate de către 
producător a fi utilizate pentru autotestare 

16.1 Dispozitivele destinate a fi utilizate 
pentru autotestare sau pentru testare în 
proximitatea pacientului sunt proiectate și 
fabricate astfel încât să funcționeze în mod 
corespunzător pentru scopul preconizat, 
ținând seama de competențele și mijloacele 
aflate la dispoziția utilizatorilor preconizați 
și de influența care rezultă din diferențele 
utilizatorilor preconizați cu privire la 
tehnică și mediu care pot fi anticipate în 
mod rezonabil. Informațiile și instrucțiunile 
furnizate de producător trebuie să fie ușor 
de înțeles și de aplicat de către utilizatorul 
preconizat.

16.1 Dispozitivele destinate a fi utilizate 
pentru autotestare sunt proiectate și 
fabricate astfel încât să funcționeze în mod 
corespunzător pentru scopul preconizat, 
ținând seama de competențele și mijloacele 
aflate la dispoziția utilizatorilor preconizați 
și de influența care rezultă din diferențele 
utilizatorilor preconizați cu privire la 
tehnică și mediu care pot fi anticipate în 
mod rezonabil. Informațiile și instrucțiunile 
furnizate de producător trebuie să fie ușor 
de înțeles și de aplicat de către utilizatorul 
preconizat. 

16.2 Dispozitivele destinate a fi utilizate 
pentru autotestare sau pentru testare în 
proximitatea pacientului sunt proiectate și 
fabricate astfel încât 

Dispozitivele destinate a fi utilizate pentru 
autotestare sunt proiectate și fabricate 
astfel încât

- să garanteze că dispozitivul este ușor de 
folosit de către utilizatorul preconizat în 
toate etapele procedurii și

- să garanteze că dispozitivul este ușor de 
folosit de către utilizatorul preconizat în 
toate etapele procedurii și

- să reducă pe cât posibil riscul de eroare al 
utilizatorului preconizat în manipularea 
dispozitivului și, după caz, a probelor și, de 
asemenea, în interpretarea rezultatelor.

- să reducă pe cât posibil riscul de eroare al 
utilizatorului preconizat în manipularea 
dispozitivului și, după caz, a probelor și, de 
asemenea, în interpretarea rezultatelor.

16.3 Dispozitivele destinate a fi utilizate 
pentru autotestare sau pentru testare în 
proximitatea pacientului, dacă este posibil 
în mod rezonabil, includ o procedură prin 
care utilizatorul preconizat:

Dispozitivele destinate a fi utilizate pentru 
autotestare, dacă este posibil în mod 
rezonabil, includ o procedură prin care 
utilizatorul preconizat:
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- poate verifica dacă, în momentul 
utilizării, dispozitivul va funcționa astfel 
cum este prevăzut de către producător și

- poate verifica dacă, în momentul 
utilizării, dispozitivul va funcționa astfel 
cum este prevăzut de către producător și

- poate să fie avertizat în cazul în care 
dispozitivul nu a reușit să furnizeze un 
rezultat valabil.

- poate să fie avertizat în cazul în care 
dispozitivul nu a reușit să furnizeze un 
rezultat valabil.

Or. en

Justificare

Comisia a pus pe picior de egalitate dispozitivele destinate a fi utilizate pentru autotestare și 
dispozitivele destinate utilizării de către specialiști. Această abordare nu este adecvată 
deoarece nu stabilește nicio diferență între specialiști și nespecialiști. Textul Comisiei ar crea 
o povară inutilă, în special pentru IMM-uri.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 17.1 – subpunctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) Riscurile reziduale care trebuie 
comunicate utilizatorului și/sau altor 
persoane sunt incluse ca limitări, 
contraindicații, precauții sau avertismente 
în informațiile furnizate de către 
producător.

(vi) Riscurile reziduale care trebuie 
comunicate utilizatorului și/sau altor 
persoane sunt incluse ca limitări, precauții 
sau avertismente în informațiile furnizate 
de către producător.

Or. en

Justificare

Nu există contraindicații pentru DIV, ci numai limitări. Un dispozitiv medical pentru 
diagnostic in vitro poate fi folosit, dar trebuie să se țină seama de limitări (de exemplu la 
stabilirea stării imunitare trebuie să se țină cont dacă a existat o vaccinare recentă; 
indiferent de stare, testul DIV poate fi realizat fără riscuri, dar rezultatul trebuie interpretat 
în lumina acestei limitări).
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Amendamentul 64

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 17.2 – subpunctul xv

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Aproape toate dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro sunt de unică folosință, fapt 
evident pentru toți cei care îl folosesc. Practic nu funcționează dacă încerci să-l folosești a
doua oară. O etichetare este superficială și ar crea confuzie în rândul pacienților și al 
celorlalți utilizatori. A se vedea amendamentul 17.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 17.3 – subpunctul ii – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) Scopul preconizat al dispozitivului: (ii) Scopul preconizat al dispozitivului, 
care poate cuprinde: 

Or. en

Justificare

Punctele enumerate nu sunt exhaustive și se referă întotdeauna la toate produsele aplicabile. 
Armonizare cu formularea de la anexa II punctul 1.1 litera (c).

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3.2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) identificarea tuturor amplasamentelor, (b) identificarea tuturor amplasamentelor, 
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inclusiv furnizorii și subcontractanții, unde 
sunt efectuate activitățile de fabricare. 

inclusiv furnizorii și subcontractanții, unde 
sunt efectuate activitățile esențiale de 
fabricare. 

Or. en

Justificare

Ar trebui armonizat cu documentul GHTF intitulat “Summary Technical Documentation 
(STED) for Demonstrating Conformity to the Essential Principles of Safety and Performance 
of In Vitro Diagnostic Medical Devices”.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Anexa V – Partea B – punctul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. etichetat ca dispozitiv de unică 
folosință (da/nu),

eliminat

Or. en

Justificare

Conceptul de „dispozitiv de unică folosință” nu se aplică în cazul DIV. A se vedea 
amendamentul 17.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Anexa VII – punctul 2.3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) detectarea prezenței unui agent 
infecțios, în cazul în care există un risc 
semnificativ ca un rezultat greșit să 
provoace decesul sau un handicap grav al 
persoanei sau fătului în curs de testare sau 
al descendenților persoanei;

(c) detectarea prezenței unui agent 
infecțios, în cazul în care există un risc 
semnificativ ca un rezultat greșit să 
provoace decesul sau un handicap grav al 
persoanei, fătului sau al embrionului în 
curs de testare sau al descendenților 
persoanei; 

Or. en
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Justificare

Nu numai pentru făt există teste, ci și pentru embrioni, care au mai puțin de trei luni. Situația 
embrionilor ar trebui reglementată de prezentul regulament și ar trebui inclusă în clasa C, 
întrucât testele de slabă calitate prezintă același riscuri ca în cazul fătului. 

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Anexa VII – punctul 2.3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) screeningul pentru depistarea 
afecțiunilor congenitale ale fătului.

(j) screeningul pentru depistarea 
afecțiunilor congenitale ale fătului sau ale 
embrionului.

Or. en

Justificare

Testele pentru diagnosticul prenatal și testarea genetică în perioada de preimplantare există 
și pentru embrioni, care au mai puțin de trei luni. Situația embrionilor ar trebui reglementată 
de prezentul regulament și ar trebui inclusă în clasa C, întrucât testele de slabă calitate 
prezintă același riscuri ca în cazul fătului.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 4.4 – paragraful 1

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, 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. Organismul notificat 
efectuează astfel de inspecții cel puțin din 
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trei în trei ani. 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 6.1 – paragraful 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.1. Examinarea proiectului dispozitivelor 
de autotestare și al celor pentru testare în 
proximitatea pacientului clasificate în 
clasa A, B sau C

6.1 Examinarea proiectului dispozitivelor 
de autotestare clasificate în clasa A, B sau 
C și al dispozitivelor pentru testare în 
proximitatea pacientului clasificate în 
clasa C

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe o diferență privind evaluarea conformității și clasele de risc pentru 
dispozitivele pentru testare în proximitatea pacientului. Dispozitivele pentru testare în 
proximitatea pacientului clasificate în clasa B ar trebui reglementate în anexa VIII la fel ca 
celelalte dispozitive. Astfel regulile de clasificare sunt transferate la nivelul metodelor și 
cerințelor de evaluare a conformității.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 6.1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Producătorul dispozitivelor de 
autotestare sau al celor pentru testare în 
proximitatea pacientului clasificate în 
clasa A, B și C depune la organismul 
notificat menționat în secțiunea 3.1 o 
cerere de examinare a proiectului. 

(a) Producătorul dispozitivelor de 
autotestare clasificate în clasa A, B și C și 
al dispozitivelor pentru testare în 
proximitatea pacientului clasificate în 
clasa C depune la organismul notificat 
menționat în secțiunea 3.1 o cerere de 
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examinare a proiectului. 

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe o diferență privind evaluarea conformității și clasele de risc pentru 
dispozitivele pentru testare în proximitatea pacientului. Dispozitivele pentru testare în 
proximitatea pacientului clasificate în clasa B ar trebui reglementate în anexa VIII la fel ca 
celelalte dispozitive. Astfel regulile de clasificare sunt transferate la nivelul metodelor și 
cerințelor de evaluare a conformității.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Anexa XII – Partea A – punctul 2.3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3a Studiul referitor la performanța 
clinică pe subiecți aflați în incapacitate
În cazul subiecților aflați în incapacitate 
care nu și-au acordat sau care nu au 
refuzat să-și acorde consimțământul în 
cunoștință de cauză înainte de începutul 
stării de incapacitate, studiile referitoare 
la performanța clinică pot fi efectuate 
numai dacă, în plus față de condițiile 
generale, sunt îndeplinite toate condițiile 
următoare:
- a fost obținut consimțământul în 
cunoștință de cauză al reprezentantului 
legal, acesta reprezentând voința 
prezumată a subiectului și poate fi anulat 
în orice moment fără angajarea vreunui 
prejudiciu în sarcina subiectului;
- subiectul aflat în incapacitate a primit 
informații adecvate, în funcție de 
capacitatea de înțelegere a persoanei 
respective, cu privire la studiu și la 
riscurile și beneficiile sale;
- 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 
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studiul referitor la performanța clinică 
sau de a se retrage din acesta în orice 
moment este luată în considerare în mod 
corespunzător de către investigator;
- nu se acordă încurajări sau stimulente 
financiare în afara compensațiilor pentru 
participarea la studiul referitor la 
performanța clinică;
- astfel de cercetări sunt esențiale pentru 
validarea datelor obținute din studiile 
referitoare la performanța clinică 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;
- studiul referitor la performanța clinică a 
fost conceput astfel încât să reducă la 
minimum durerea, disconfortul, teama și 
orice alt risc previzibil legat de boală și 
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;
- există o speranță justificată că 
participarea la studiul referitor la 
performanța clinică va produce un 
beneficiu subiectului aflat în incapacitate 
care depășește riscurile sau care nu 
prezintă niciun risc;
- protocolul a fost adoptat de către un 
comitet de etică care beneficiază de 
competențe în ceea ce privește boala și 
populația implicată sau care s-a consultat 
asupra problemelor clinice, etice și 
psihosociale legate de boală și de 
populația implicată;
Subiectul testului trebuie, în măsura în 
care este posibil, să participe la procedura 
de acordare a consimțământului.

Or. en
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Justificare

În comparație cu propunerea privind studiile clinice pentru produse medicamentoase, 
dispozițiile privind studiile de intervenție referitoare la performanța clinică sunt foarte lejere 
și imprecise. Studiile de intervenție referitoare la performanța clinică pot implica un risc 
foarte important pentru pacient, de exemplu dacă probele se iau prin puncție lombară. Prin 
urmare, dispozițiile trebuie să fie mai specifice. În propunere se încearcă să se mențină cel 
puțin standardul de protecție garantat pentru studiile clinice cu produse medicamentoase din 
2001 prin Directiva 2001/20/CE.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Anexa XII – punctul 2.3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Studiul referitor la performanța clinică pe 
minori
Un studiu referitor la performanța clinică 
pe minori poate fi desfășurat numai în 
cazul în care, în plus față de condițiile 
generale, sunt îndeplinite toate condițiile 
următoare:
- a fost 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 studiu, 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 copiii;
- 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 studiul 
referitor la performanța clinică sau de a 
se retrage din acesta în orice moment este 
luată în considerare în mod corespunzător 
de către investigator; 
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- nu se acordă încurajări sau stimulente 
financiare în afara compensațiilor pentru 
participarea la studiul referitor la 
performanța clinică;
- astfel de cercetări sunt esențiale pentru 
validarea datelor obținute din studiile 
referitoare la performanța clinică pe 
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;
- studiul referitor la performanța clinică a 
fost proiectat astfel încât să reducă la 
minimum durerea, disconfortul, teama și 
orice alt risc previzibil legat de boală și 
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 studiului referitor la 
performanța clinică se obțin anumite 
avantaje directe pentru grupul de 
pacienți;
- au fost respectate orientările științifice 
corespunzătoare ale Agenției;
- protocolul a fost adoptat de un comitet 
de etică beneficiind de competențe în
pediatrie sau după consultarea privind 
problemele 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 studiile clinice pentru produse medicamentoase, 
dispozițiile privind studiile de intervenție referitoare la performanța clinică sunt foarte lejere 
și imprecise. Studiile de intervenție referitoare la performanța clinică pot implica un risc 
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foarte important pentru pacient, de exemplu dacă probele se iau prin puncție lombară. Prin 
urmare, dispozițiile trebuie să fie mai specifice. În propunere se încearcă să se mențină cel 
puțin standardul de protecție garantat pentru studiile clinice cu produse medicamentoase din 
2001 prin Directiva 2001/20/CE.
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EXPUNERE DE MOTIVE

 Ce sunt dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (DIV)?

Dispozitivele medicale DIV sunt dispozitive medicale pentru diagnosticul în afara corpului 
uman (in vitro) care poate fi realizat în laborator sau în proximitatea pacientului, de exemplu 
lângă pat. Acoperă o varietate enormă de teste, cum ar fi autotestarea pentru măsurarea 
glicemiei, testele HIV și ADN.

 De ce este importantă îmbunătățirea Regulamentului privind dispozitivele 
medicale DIV?

Mulți consideră Regulamentul privind dispozitivele medicale DIV ca „fratele cel mic” al 
Regulamentului privind dispozitivele medicale. Într-o audiere, pe care am organizat-o la 26 
februarie, unul dintre experți, dna Sine Jensen de la Consiliul danez al consumatorilor, a 
afirmat că dispozitivele medicale DIV nu sunt „fratele cel mic”, ci „părinții” dispozitivelor 
medicale și poate „părinții” tuturor terapiilor, inclusiv medicamentele și chirurgia. Fără un 
diagnostic corect nu există un tratament sau o prevenire adecvată a bolilor. Din păcate 
actuala directivă nu garantează că dispozitivele medicale de slabă calitate nu sunt 
introduse pe piață. În trecut au existat cazuri în care un test HIV de slabă calitate a fost 
introdus pe piața europeană cu o etichetă CE. Un institut științific a stabilit, înainte chiar ca 
organismele notificate să aprobe eticheta CE, că aceste teste anunțau mult mai multe false 
rezultate negative decât alte teste HIV disponibile, adică testele confirmau inexistența 
virusului, când de fapt acesta era prezent. Totuși acest produs a fost disponibil ani de 
zile pentru pacienții din UE. Dacă o transfuzie de sânge este realizată în baza unui fals 
rezultat negativ privind HIV, acesta este un risc care pune în pericol viața pacientului care 
primește transfuzia de sânge. De asemenea, persoanele infectate cu HIV care primesc un fals 
rezultat negativ își pot pune în pericol partenerii. Într-un fel testele HIV care dau rezultate 
greșite reprezintă o amenințare mai mare la adresa sănătății oamenilor decât implanturile 
mamare sau protezele de șold de proastă calitate. Cazuri similare au fost raportate în privința 
hepatitei C care este în continuare o boală care pune viața în pericol și nu poate fi tratată în 
mod adecvat. S-a raportat că un expert în teste ADN a trimis același eșantion la patru 
laboratoare diferite și a primit patru rezultate diferite.

 De ce trebuie UE să reglementeze aceste aspecte?

Dispozitivele medicale DIV sunt produse care pot circula liber pe piața comună. Nu există 
frontiere naționale pentru aceste produse pe piața europeană. De aceea este obligația 

Exemple de dispozitive medicale DIV de 
slabă calitate în regulamentul actual:

 testele HIV
 testele de hepatită C
 testele ADN
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Uniunii Europene să asigure cel mai înalt nivel de siguranță posibil. Propunerea se 
bazează pe articolele 114 și 168 din tratat. Articolul 114 impune un nivel înalt de protecție a 
sănătății umane. Articolul 168 alineatul 4 litera (c) oferă un temei juridic specific suplimentar.

 Îmbunătățiri majore pentru remedierea lacunelor actuale 

Comisia include îmbunătățiri majore pentru remedierea lacunelor actuale ale sistemului 
pentru dispozitivele medicale DIV similare celor pentru alte dispozitive medicale. 
Organismele notificate vor fi îmbunătățite substanțial și va fi consolidată monitorizarea
organismelor notificate de către statele membre. Este foarte important că va fi consolidat 
sistemul de vigilență și de supraveghere a pieței. Inspectarea neanunțată a 
întreprinderilor va fi obligatorie. În plus, Comisia propune introducerea unei rețele 
europene de laboratoare de referință care au un rol important în controlul dispozitivelor 
medicale cu risc ridicat. Raportorul salută aceste propuneri care vor ameliora considerabil 
siguranța pacienților.

 Aspectele comune ale propunerii de regulament privind dispozitivele medicale și 
privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro

Există mai multe aspecte ale dispozitivelor medicale DIV pe care Comisia Europeană propune 
să le reglementeze la fel ca în cazul altor dispozitive medicale. Prin urmare, o mare parte a 
propunerii Comisiei este identică. Aceste părți trebuie evaluate împreună de către cei doi 
raportori și de raportorii alternativi respectivi. Aceste părți reglementează de exemplu rolul, 
structura și îmbunătățirea necesară a organismelor notificate, sistemul de monitorizare, 
evaluarea în comun, controlul, identificarea și trasabilitatea și rolul grupului de coordonare 
privind dispozitivele medicale sau MDCG.

Raportorul consideră că structura fundamentală a propunerii Comisiei este adecvată.
Raportorul nu propune un sistem de autorizare prealabilă introducerii pe piață de către o 
autoritate de stat, ci propune să se lucreze în continuare la ameliorarea sistemului 
organismelor notificate. Desigur, raportorul este deschis discuțiilor și îmbunătățirilor textului.

 Studiile referitoare la performanța clinică

Propunerea cuprinde un capitol privind studiile referitoare la performanța clinică. Acesta este 
legat de propunerea de regulament privind trialurile clinice și de propunerea privind 
dispozitivele medicale. Propunerea de regulament privind trialurile clinice a fost foarte 
criticată și au fost depuse multe amendamente la aceasta în Comisia ENVI. Partea respectivă a 
Regulamentului DIV trebuie adoptată pentru a răspunde preocupărilor exprimate în 
dezbaterea referitoare la Regulamentul privind trialurile clinice.
În special, în cazul în care un studiu referitor la performanța clinică are legătură cu un 
risc important pentru subiecți, de exemplu atunci când probele se iau prin puncție 
lombară, trebuie stabilită cea mai bună protecție posibilă. 
Raportorul introduce trei îmbunătățiri majore ale propunerii Comisiei, care sunt prezentate, de 
asemenea, de mulți colegi în procesul de adoptare al propunerii de regulament privind 
trialurile clinice:

1. Studiul referitor la performanța clinică ar trebui să fie evaluat pozitiv de un comitet de 
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etică independent înainte de a fi inițiat.

2. Protecția minorilor și a altor persoane care nu sunt în măsură să își dea 
consimțământul în cunoștință de cauză ar trebui reglementat la fel ca în Directiva 
privind trialurile clinice din 2001.

3. Termenele ar trebui extinse în mod moderat pentru a oferi comitetului de etică și 
autorităților timpul necesar pentru a evalua propunerea.

Adaptarea propunerii pentru IMM-uri 

Multe întreprinderi care oferă dispozitive în domeniul dispozitivelor medicale pentru 
diagnostic in vitro sunt IMM-uri. De aceea regulamentul trebuie să aibă în vedere 
capacitatea IMM-urilor de a-și asuma sarcina. Desigur, asta nu înseamnă compromiterea 
sănătății și a siguranței.
Au fost depuse amendamente pentru a ține seama de capacitatea și nevoile IMM-urilor. De 
exemplu, ar trebui să fie posibil ca informațiile să fie furnizate pe cale electronică și trebuie 
precizat faptul că informațiile care însoțesc produsul sunt furnizate într-o limbă oficială a 
Uniunii și nu în altă limbă. Ambele modificări reduc eventuala sarcină asupra IMM-urilor. 
Traducerea declarațiilor de conformitate în toate limbile oficiale ale Uniunii în statele în care 
se pune la dispoziție dispozitivul reprezintă un efort administrativ disproporționat și, prin 
urmare, costisitor și nejustificat. Așa cum se prevede și în prezent, publicarea în una din 
limbile oficiale ale Uniunii ar trebui să fie suficientă.

Clasificare

Se propune un sistem complet nou de clasificare (A-D) (A= dispozitiv cu risc redus -
D=dispozitiv cu risc ridicat). Majoritatea părților interesate consideră că este un sistem 
adecvat și bazat pe consensul la nivel internațional.
Raportorul sprijină această propunere.

Testarea internă

În actuala directivă toate testările interne, adică testele realizate într-o singură instituție 
medicală, de exemplu într-un spital, sunt scutite de aceste cerințe. Comisia a propus păstrarea 
acestui principiu pentru clasele de risc A, B, C, dar să fie supuse acestor cerințe testele din 
clasa de risc D. Această propunere trebuie adaptată ușor în privința nevoilor medicilor și 
pacienților dintr-o singura instituție medicală fără a schimba în mod fundamental noțiunea 
Comisiei Europene.

Diagnosticul companion

Diagnosticul companion este testul ADN care indică dacă există probabilitatea ca o anumită 
terapie să funcționeze în cazul unui anumit pacient. Șansa uriașă a medicinii personalizate 
și stratificate trebuie abordată în mod adecvat în regulament. Propunerea Comisie este o bază 
bună, dar trebuie clarificată în continuare. Raportorul a propus clarificarea faptului că 
diagnosticul companion nu este supus vreunei derogări aplicate testelor interne.
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Autotestarea sau testarea în proximitatea pacientului

Teste care nu sunt realizate de cadre medicale, ci de pacienți trebuie reglementate și mai atent, 
deoarece cadrele medicale pot include alte elemente în diagnosticul lor, în timp ce 
nespecialiștii își pot baza decizia numai pe rezultatul testului. Este criticat faptul că Comisia 
reglementează autotestarea și testarea în proximitatea pacientului la fel testarea 
realizată de cadre medicale. Această propunere trebuie schimbată.

Domeniul de aplicare

Domeniul de aplicare trebuie clarificat și mai mult. În propunerea Comisie nu sunt 
reglementate așa-numitele teste nutrigenetice și testele privind stilul de viață. Aceste teste 
pot avea, cel puțin indirect, consecințe foarte grave asupra sănătății oamenilor. De 
exemplu dacă un test susține că ajută un pacient să slăbească, iar pacientul are nevoie 
disperată de a slăbi din motive medicale, este o gravă amenințare a adresa sănătății pacientului 
dacă testul nu este de foarte bună calitate și nu furnizează rezultatele scontate.

Perioada de tranziție 

Comisia a propus o perioadă de tranziție foarte lungă, 5 ani de la adoptare. Această perioadă 
poate fi necesară pentru anumite părți ale regulamentului, deoarece includ multe elemente 
complet noi, care nu sunt ușor de pus în aplicare, în special pentru IMM-uri. Pe de altă parte 
trebuie ameliorat urgent sistemul, iar anumite elemente ale propunerii ar trebui 
introduse mult mai rapid. Aceasta se aplică în mod sigur acelor părți care se referă numai la 
Comisie și la statele membre. Ele sunt mult mai bine pregătite pentru punerea în aplicare a 
regulamentului decât IMM-urile, de exemplu. 

Amendamente tehnice

Un număr important de amendamente sunt necesare pentru a răspunde preocupărilor 
persoanelor implicate în acest sector. În unele cazuri dorința de a avea aceeași formulare ca în 
regulamentul privind dispozitivele medicale duce la formulări eronate în cazul dispozitivelor 
medicale DIV. 

Nediscriminarea persoanelor cu handicap 

Uniunea Europeană a ratificat Convenția ONU privind nediscriminarea persoanelor cu 
handicap. Acest aspect ar trebui să se reflecte în text. De exemplu formularea definiției 
„malformației congenitale” poate fi interpretată ca discriminatorie la adresa persoanelor cu 
handicap și ar trebui modificată.

Actele delegate versus codecizie

Comisia prevede modificarea mai multor elemente ale propunerii prin acte delegate. Aceasta 
se aplică și părților esențiale ale regulamentului, de exemplu: 

 cerințe generale privind siguranța și performanța; 
 elementele de abordat în documentația tehnică; 
 declarația de conformitate UE; 
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 modificarea sau completarea procedurilor de evaluare a conformității.

Aceste elemente esențiale ar trebui modificate numai prin procedura de codecizie. 

Consimțământ în cunoștință de cauză

Propunerea Comisiei se concentrează foarte mult pe calitatea produselor. Experții și multe 
organizații internaționale, precum Consiliul Europei, OCDE și Societatea Europeană pentru 
Genetica Umană, și-au afirmat în mod repetat poziția potrivit căreia în multe cazuri cadrul în 
care este folosit produsul este mai important decât calitatea produsului respectiv. În 
special, în testarea ADN este foarte importantă respectarea principiului consimțământului în 
cunoștință de cauză. Acest lucru a fost solicitat și de Parlamentul European în mai multe 
rânduri. Un aviz juridic a ajuns la concluzia că este posibil și adecvat să fie introdusă 
respectiva formulare în cadrul propunerii1. Prin urmare, raportorul propune amendamente 
referitoare la acest aspect. Există un consens în legătură cu faptul că intenția Uniunii 
Europene nu ar trebui să fie limitarea accesului pacienților la testele ADN, dar ar trebui 
oferită consilierea genetică adecvată în toate cazurile pentru a informa în legătură cu 
consecințele realizării testului. Pentru a respecta principiul subsidiarității, ar trebui să se 
permită statelor membre reglementarea detaliilor, iar statele membre ar trebui să aibă opțiunea 
de a impune cerințe mai stricte decât cele prevăzute în regulament. S-ar putea susține chiar că 
este obligatorie includerea consimțământului în cunoștință de cauză în propunere pentru că 
este un element esențial al Cartei drepturilor fundamentale (articolul 3), iar Carta 
drepturilor fundamentale este un document obligatoriu din punct de vedere juridic pentru 
Uniunea Europeană în domeniile sale de competență.

                                               
1 Centrum für Europarecht an der Universität Passau: „Options for Action of the European Union in the 

Area of Human Genetics and Reproductive Medicine in the Light of the Proposal for a Regulation on In 
Vitro Diagnostic Medical Devices”


