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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 
urmărește 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 [...].
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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 și de modificare a Directivei 2001/83/CE, a 
Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0542),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), și articolele 114 și 168 alineatul (4) litera (c) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 
prezentată de către Comisie (C7–0318/2012),

– 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 și 
avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și al Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor (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 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Elementele-cheie ale reglementărilor 
existente, cum ar fi supravegherea 

(3) Elementele-cheie ale reglementărilor 
existente, cum ar fi supravegherea 

                                               
1 JO C 0, 0.0.0000, p. 0. .
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organismelor notificate, procedurile de 
evaluare a conformității, investigațiile 
clinice și evaluarea clinică, vigilența și 
supravegherea pieței ar trebui să fie 
consolidate în mod semnificativ, în timp ce 
ar trebui introduse dispoziții care să asigure 
transparența și trasabilitatea dispozitivelor, 
pentru a se îmbunătăți sănătatea și 
siguranța.

organismelor notificate, procedurile de 
evaluare a conformității, investigațiile 
clinice și evaluarea clinică, vigilența și 
supravegherea pieței ar trebui să fie 
consolidate în mod semnificativ, în timp ce 
ar trebui introduse dispoziții referitoare la 
procedura de autorizare a introducerii pe 
piață, care să asigure transparența și 
trasabilitatea dispozitivelor, pentru a se 
îmbunătăți sănătatea și siguranța.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Domeniul de aplicare al prezentului 
regulament ar trebui să fie clar delimitat de 
cel al altor acte legislative ale Uniunii de 
armonizare referitoare la produse, cum ar fi 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro, medicamentele, produsele cosmetice 
și produsele alimentare. Prin urmare, 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor și a cerințelor generale ale 
legislației alimentare, de instituire a 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară și de stabilire a procedurilor 
în domeniul siguranței produselor 
alimentare ar trebui să fie modificat 
pentru a exclude dispozitivele medicale 
din domeniul său de aplicare.

(7) Domeniul de aplicare al prezentului 
regulament ar trebui să fie clar delimitat de 
cel al altor acte legislative ale Uniunii de 
armonizare referitoare la produse, cum ar fi 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro, medicamentele, produsele cosmetice 
și produsele alimentare. Deoarece, în 
unele cazuri, este dificil să se facă 
distincția între dispozitive medicale și 
produse cosmetice, medicamente sau 
alimente, ar trebui introdusă posibilitatea 
de a lua o decizie la nivelul UE în ceea ce 
privește statutul de reglementare al unui 
produs în Regulamentul (CE) 1223/2009 
privind produsele cosmetice, în Directiva 
2004/27/CE privind medicamentele de uz 
uman, în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 
privind legislația alimentară și siguranța
produselor alimentare și în Directiva 
2002/46/CE privind suplimentele 
alimentare. Aceste acte ale Uniunii ar 
trebui așadar modificate.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui să fie responsabilitatea 
statelor membre să decidă, de la caz la caz, 
dacă un produs intră sau nu în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament. Dacă 
este necesar, Comisia poate decide, de la 
caz la caz, dacă un produs se încadrează 
sau nu în definiția unui dispozitiv medical 
sau a unui accesoriu al unui dispozitiv 
medical. Deoarece în unele cazuri este 
dificil să se facă distincție între 
dispozitivele medicale și produsele 
cosmetice, posibilitatea de a lua o decizie 
aplicabilă la nivelul UE în ceea ce 
privește situația juridică a unui produs ar 
trebui, de asemenea, să fie introdusă în 
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 noiembrie 2009 privind produsele 
cosmetice.

(8) Pentru a asigura o clasificare coerentă 
în toate statele membre, mai ales în ceea 
ce privește cazurile incerte, ar trebui să fie 
responsabilitatea Comisiei să decidă, de la 
caz la caz, dacă un produs sau un grup de 
produse intră sau nu în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura claritatea și coerența în toate statele membre prin clasificarea acelorași 
produse în același mod, Comisia, și nu statele membre, ar trebui să stabilească dacă unul sau 
mai multe produse intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Ar trebui creat un comitet consultativ 
multidisciplinar compus din experți și 
reprezentanți ai părților interesate și ai 
organizațiilor societății civile, pentru a 
oferi consultanță științifică Comisiei, 
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Grupului de coordonare privind 
dispozitivele medicale (MDCG) și statelor 
membre pe probleme de tehnologie 
medicală, clasificare și alte aspecte ale 
punerii în aplicare a prezentului 
regulament, după caz.

Or. en

Justificare

Ar trebui creat un comitet consultativ pentru a oferi consultanță de specialitate când este 
nevoie.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) La fel ca în cazul produselor care 
conțin țesuturi sau celule viabile de origine 
umană sau animală, care sunt excluse în 
mod explicit din Directivele 90/385/CEE și 
93/42/CEE, și, prin urmare, din prezentul 
regulament, ar trebui să se clarifice faptul 
că nici produsele care conțin materii 
biologice vii de altă origine nu sunt vizate 
de prezentul regulament.

(12) La fel ca în cazul produselor care 
conțin țesuturi sau celule viabile de origine 
umană sau animală, care sunt excluse în 
mod explicit din Directivele 90/385/CEE și 
93/42/CEE, și, prin urmare, din prezentul 
regulament, ar trebui să se clarifice faptul 
că nici produsele care conțin materii 
biologice vii de altă origine, care își ating 
scopul pentru care au fost create prin 
mijloace farmacologice, imunologice sau 
metabolice, nu sunt vizate de prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

În prezent, dispozitivele medicale compuse din substanțe biologice viabile sunt reglementate 
prin Directiva 93/42/CEE.  O excludere generală a substanțelor biologice ar conduce la 
dispariția unor dispozitive medicale sigure și eficiente, existente pe piață la ora actuală, care 
nu vor fi aprobate ca medicamente, deoarece nu au un mod de acțiune farmacologic, 
imunologic sau metabolic.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Constatările Comitetului științific 
pentru riscuri sanitare emergente și noi 
(CSRSEN), înființat prin Decizia 
2008/721/CE a Comisiei din 5 august 
2008 de instituire a unei structuri 
consultative compuse din comitete 
științifice și experți în domeniul siguranței 
consumatorilor, al sănătății publice și al 
mediului și de abrogare a Deciziei 
2004/210/CE, prezente în avizul său 
științific din 15 aprilie 2010 privind 
siguranța dispozitivelor medicale 
reprelucrate de unică folosință și cele ale 
Comisiei din raportul ei din 27 august 
2010 către Parlamentul European și 
Consiliu asupra reprelucrării 
dispozitivelor medicale în Uniunea 
Europeană, în conformitate cu articolul 
12a din Directiva 93/42/CEE, 
menționează necesitatea unor 
reglementări privind reprelucrarea 
dispozitivelor de unică folosință pentru a 
asigura un nivel înalt de protecție a 
sănătății și siguranței, permițând, în 
același timp, ca această practică să se 
dezvolte în continuare în condiții clare.
Prin reprelucrarea unui dispozitiv de 
unică folosință, scopul său preconizat este 
modificat, iar cel care efectuează 
reprelucrarea ar trebui, prin urmare, să 
fie considerat producătorul dispozitivului 
reprelucrat.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Posibilitatea actuală de reprelucrare 
a dispozitivelor medicale etichetate ca 
dispozitive de unică folosință nu este 
acceptabilă, nici din punct de vedere 
logic, nici juridic. Prin urmare, ar trebui 
reprelucrate numai dispozitivele etichetate 
ca reutilizabile.  Prin urmare, dispozitivele 
etichetate ca fiind de unică folosință 
trebuie să fie într-adevăr de unică 
folosință și ar trebui să existe doar două 
situații posibile în cazul dispozitivelor:  de 
unică folosință sau reutilizabile.  În 
trecutul recent, producătorii au început 
să-și eticheteze prea sistematic 
dispozitivele ca fiind de unică folosință.  
Pentru a evita acest lucru, toate 
dispozitivele ar trebui să fie de regulă 
reutilizabile și producătorul ar trebui să 
justifice derogarea de la această regulă pe 
baza unor dovezi științifice suficiente și ar 
trebui să introducă această justificare în 
sistemul electronic de înregistrare a 
dispozitivelor.  Pentru dispozitivele din 
clasa III, această derogare ar trebui să 
facă obiectul unui aviz pozitiv din partea 
Comitetului științific pentru riscuri 
sanitare emergente și noi (CSRSEN).  
Reprelucrarea dispozitivelor cuprinde o 
mulțime de activități diverse, menite să 
garanteze că un dispozitiv medical poate fi 
reutilizat în condiții de siguranță, printre 
acestea numărându-se decontaminarea, 
sterilizarea, curățarea, demontarea, 
repararea, înlocuirea componentelor și 
ambalarea. Aceste activități ar trebui să 
facă obiectul unor standarde comparabile 
și transparente.

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Transparența și o mai bună informare 
sunt esențiale pentru a capacita decizional 
pacienții și personalul medical și pentru a 
le oferi posibilitatea să ia decizii în 
cunoștință de cauză, pentru a asigura o 
bază solidă pentru adoptarea deciziilor în 
materie de reglementare, precum și pentru 
a stimula încrederea în sistemul de 
reglementare.

(35) Transparența și un mai bun acces la 
informații, prezentate adecvat 
utilizatorului căruia îi este destinat 
dispozitivul, sunt esențiale pentru a 
capacita decizional pacienții, utilizatorii și 
personalul medical și pentru a le oferi 
posibilitatea să ia decizii în cunoștință de 
cauză, pentru a asigura o bază solidă pentru 
adoptarea deciziilor în materie de 
reglementare, precum și pentru a stimula 
încrederea în sistemul de reglementare.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Un aspect esențial este crearea unei 
baze de date centrală care ar trebui să 
integreze diferite sisteme electronice, IUD 
fiind parte integrantă din aceasta, pentru a 
colecta și prelucra informații despre 
dispozitivele medicale aflate pe piață, 
precum și despre operatorii economici 
relevanți, certificate, investigații clinice, 
vigilență și supravegherea pieței.
Obiectivele bazei de date sunt de a crește 
transparența în general, de a fluidiza și 
facilita fluxul de informații între operatorii 
economici, organismele notificate sau 
sponsori și statele membre, precum și între 
statele membre între ele și cu Comisia, de a 
evita cerințele multiple de raportare și de a 
crește gradul de coordonare între statele 
membre. În cadrul unei piețe interne, 

(36) Un aspect esențial este crearea unei 
baze de date centrală care ar trebui să 
integreze diferite sisteme electronice, IUD 
fiind parte integrantă din aceasta, pentru a 
colecta și prelucra informații despre 
dispozitivele medicale aflate pe piață, 
precum și despre operatorii economici 
relevanți, autorizații pentru introducerea 
pe piață, certificate, investigații clinice, 
vigilență și supravegherea pieței.
Obiectivele bazei de date sunt de a crește 
transparența în general printr-un acces 
optimizat la informații pentru public și 
cadrele medicale, de a fluidiza și facilita 
fluxul de informații între operatorii 
economici, agenția, organismele notificate 
sau sponsori și statele membre, precum și 
între statele membre între ele și cu 
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aceste obiective pot fi asigurate în mod 
efectiv doar la nivelul Uniunii, iar Comisia 
ar trebui, prin urmare, să dezvolte în 
continuare și să gestioneze banca de date 
europeană referitoare la dispozitivele 
medicale (Eudamed), înființată prin 
Decizia 2010/227/UE a Comisiei din 19 
aprilie 2010 cu privire la Banca europeană 
de date referitoare la dispozitivele medicale 
(Eudamed).

Comisia, de a evita cerințele multiple de 
raportare și de a crește gradul de 
coordonare între statele membre. În cadrul 
unei piețe interne, aceste obiective pot fi 
asigurate în mod efectiv doar la nivelul 
Uniunii, iar Comisia ar trebui, prin urmare, 
să dezvolte în continuare și să gestioneze 
banca de date europeană referitoare la 
dispozitivele medicale (Eudamed), 
înființată prin Decizia 2010/227/UE a 
Comisiei din 19 aprilie 2010 cu privire la 
Banca europeană de date referitoare la 
dispozitivele medicale (Eudamed).

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Sistemele electronice ale Eudamed 
referitoare la dispozitivele aflate pe piață, 
operatorii economici relevanți și 
certificatele ar trebui să permită publicului 
să fie informat în mod corespunzător cu 
privire la dispozitivele de pe piața Uniunii.
Sistemul electronic privind investigațiile 
clinice ar trebui să servească drept 
instrument de cooperare între statele 
membre și să permită sponsorilor să 
transmită, în mod voluntar, o singură 
cerere pentru mai multe state membre și, în 
acest caz, să raporteze evenimentele 
adverse grave. Sistemul electronic privind 
vigilența ar trebui să permită producătorilor 
să raporteze incidentele grave și alte 
evenimente raportabile, precum și să 
sprijine coordonarea evaluării acestora de 
către autoritățile naționale competente.
Sistemul electronic privind supravegherea 
pieței ar trebui să fie un instrument pentru 
schimbul de informații între autoritățile 
competente.

(37) Sistemele electronice ale Eudamed ar 
trebui să permită publicului și cadrelor 
medicale să fie informați în mod 
corespunzător cu privire la dispozitivele de 
pe piața Uniunii. Este esențial să se 
asigure niveluri adecvate de acces pentru 
public și cadrele medicale la acele părți 
ale sistemelor electronice Eudamed care 
oferă informații foarte importante 
referitoare la dispozitivele medicale ce pot 
prezenta un risc pentru sănătatea și 
siguranța publică. În cazul în care un 
astfel de acces este limitat, ar trebui să fie 
posibil, printr-o cerere justificată, să fie 
comunicate informațiile existente pentru 
dispozitivele medicale, cu excepția cazului 
în care limitarea accesului se justifică din 
motive de confidențialitate. Sistemul 
electronic privind investigațiile clinice ar 
trebui să servească drept instrument de 
cooperare între statele membre și să 
permită sponsorilor să transmită, în mod 
voluntar, o singură cerere pentru mai multe 
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state membre și, în acest caz, să raporteze 
evenimentele adverse grave. Sistemul 
electronic privind vigilența ar trebui să 
permită producătorilor să raporteze 
incidentele grave și alte evenimente 
raportabile, precum și să sprijine 
coordonarea evaluării acestora de către 
autoritățile naționale competente. Sistemul 
electronic privind supravegherea pieței ar 
trebui să fie un instrument pentru schimbul 
de informații între autoritățile competente.

Or. en

Justificare

În chestiuni de sănătate și siguranță, este în interesul publicului să fie extins accesul public la 
informații sau acordat la cerere, în cazul în care este limitat.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru dispozitivele medicale cu risc 
mare, producătorii ar trebui să 
întocmească un rezumat conținând 
principalele aspecte de siguranță și 
performanță ale dispozitivului și 
rezultatul evaluării clinice, sub forma 
unui document care ar trebui să fie 
accesibil publicului.

(39) Pentru dispozitivele medicale cu risc 
mare, producătorii ar trebui să furnizeze 
autorității naționale sau Agenției, după 
caz, implicate în procedura de autorizare 
de introducere pe piață, un raport complet 
cu privire la siguranța și performanța 
clinică a dispozitivului respectiv.
Rezumatul raportului ar trebui să fie 
accesibil publicului prin intermediul 
Eudamed.

Or. en
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) În ceea ce privește dispozitivele 
medicale cu risc mare, autoritățile ar 
trebui să fie informate într-un stadiu 
precoce cu privire la dispozitivele care 
sunt supuse unei evaluări a conformității 
și să aibă dreptul, pe baza unor justificări 
științifice valide, să controleze evaluarea 
preliminară efectuată de către 
organismele notificate, în special în ceea 
ce privește dispozitivele noi, dispozitivele 
în care se utilizează o tehnologie nouă, 
dispozitivele care aparțin unei categorii de 
dispozitive cu risc crescut de incidente 
grave sau dispozitivele cu mare grad de 
similitudine privitor la care au fost 
identificate diferențe semnificative ale 
evaluărilor conformității efectuate de 
către organisme notificate diferite.
Procesul prevăzut în prezentul 
regulament nu împiedică un producător 
să informeze în mod voluntar o autoritate 
competentă cu privire la intenția sa de a 
depune o cerere de evaluare a 
conformității pentru un dispozitiv medical 
cu risc mare înainte de a înainta cererea 
către organismul notificat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Procedura de evaluare a 
conformității nu ar trebui să se aplice 
tuturor tipurilor de dispozitive. Ar trebui 
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introdusă o procedură centralizată rapidă 
de autorizare a introducerii pe piață 
pentru dispozitivele implantabile 
inovatoare, pentru dispozitivele 
inovatoare care încorporează, ca parte 
integrantă, o substanță care, utilizată 
separat, ar fi considerată un medicament, 
cu o acțiune auxiliară celei a 
dispozitivului, pentru dispozitivele 
inovatoare destinate administrării unui 
medicament și pentru dispozitivele 
inovatoare fabricate utilizând țesuturi sau 
celule de origine umană sau animală sau 
derivate ale acestora, care sunt neviabile 
sau care au fost modificate astfel încât să 
fie neviabile. Ar trebui introdusă o 
procedură descentralizată rapidă de 
autorizare a introducerii pe piață pentru 
toate dispozitivele din clasa III, pentru 
dispozitivele implantabile neinovatoare, 
pentru dispozitivele neinovatoare care 
încorporează, ca parte integrantă, o 
substanță care, utilizată separat, ar fi 
considerată un medicament, cu o acțiune 
auxiliară celei a dispozitivului, pentru 
dispozitivele neinovatoare destinate 
administrării unui medicament și pentru 
dispozitivele inovatoare fabricate utilizând 
țesuturi sau celule de origine umană sau 
animală sau derivate ale acestora, care 
sunt neviabile sau care au fost modificate 
astfel încât să fie neviabile.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Ca regulă generală, procedura de 
evaluare a conformității pentru 
dispozitivele din clasa I ar trebui să fie 
efectuată pe răspunderea exclusivă a 

(44) Ca regulă generală, procedura de 
evaluare a conformității pentru 
dispozitivele din clasa I ar trebui să fie 
efectuată pe răspunderea exclusivă a 



PE507.972v02-00 16/116 PR\933401RO.doc

RO

producătorului, având în vedere nivelul 
mic de vulnerabilitate asociat cu aceste 
produse. Pentru dispozitivele medicale din 
clasele IIa, IIb și III, un nivel 
corespunzător de implicare a unui 
organism notificat ar trebui să fie 
obligatoriu, dispozitivele medicale din 
clasa III necesitând o autorizare
prealabilă explicită a proiectului și 
fabricării lor, înainte ca ele să poată fi 
introduse pe piață.

producătorului, având în vedere nivelul 
mic de vulnerabilitate asociat cu aceste 
produse. Pentru dispozitivele medicale din 
clasele IIa și IIb, un nivel corespunzător de 
implicare a unui organism notificat ar 
trebui să fie obligatoriu. Pentru 
dispozitivele din clasa III, implicarea 
Agenției sau a statelor membre ar trebui 
să fie obligatorie, împreună cu 
autorizarea prealabilă explicită a 
proiectului și fabricării lor, înainte ca ele să 
poată fi introduse pe piață

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48a) Investigația clinică ar trebui să 
înceapă doar după ce a fost emisă o 
evaluare pozitivă de către un comitet de 
etică independent. Statele membre ar 
trebui să ia măsurile necesare pentru a 
înființa comitete de etică, acolo unde nu 
există.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Sponsorii investigațiilor clinice care 
urmează a fi efectuate în mai mult de un 
stat membru ar trebui să aibă posibilitatea 
să transmită o singură cerere, pentru a se 
reduce sarcina administrativă. Pentru a se 

(49) Sponsorii investigațiilor clinice care 
urmează a fi efectuate în mai mult de un 
stat membru ar trebui să aibă posibilitatea 
să transmită o singură cerere, pentru a se 
reduce sarcina administrativă. Pentru a se 
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crea condițiile utilizării în comun a 
resurselor și pentru a se asigura coerența în 
ceea ce privește evaluarea aspectelor de 
sănătate și siguranță ale dispozitivului care 
face obiectul unei investigații și ale 
scopului științific al investigației clinice 
care urmează a fi efectuată în mai multe 
state membre, o astfel de cerere unică ar 
trebui să faciliteze coordonarea între statele 
membre, sub conducerea unui stat membru 
coordonator. Evaluarea coordonată nu ar 
trebui să includă evaluarea aspectelor 
intrinseci naționale, locale și etice ale 
unei investigații clinice, incluzând 
consimțământul acordat în cunoștință de 
cauză. Fiecare stat membru ar trebui să-și 
păstreze responsabilitatea finală pentru a 
decide dacă investigația clinică poate sau 
nu să fie efectuată pe teritoriul său.

crea condițiile utilizării în comun a 
resurselor și pentru a se asigura coerența în 
ceea ce privește evaluarea aspectelor de 
sănătate și siguranță ale dispozitivului care 
face obiectul unei investigații și ale 
scopului științific al investigației clinice 
care urmează a fi efectuată în mai multe 
state membre, o astfel de cerere unică ar 
trebui să faciliteze coordonarea între statele 
membre, sub conducerea unui stat membru 
coordonator. Fiecare stat membru ar trebui 
să-și păstreze responsabilitatea finală 
pentru a decide dacă investigația clinică 
poate sau nu să fie efectuată pe teritoriul 
său.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Personalul medical și pacienții ar 
trebui să aibă posibilitatea să raporteze la 
nivel național incidentele grave suspectate, 
utilizând formate armonizate. Autoritățile 
naționale competente ar trebui să 
informeze producătorii și să comunice
informațiile colegilor lor atunci când ele 
confirmă că a apărut un incident grav, 
pentru a minimiza reapariția acestor 
incidente.

(53) Statele membre ar trebui să adopte 
toate măsurile necesare pentru a 
conștientiza cadrele medicale, utilizatorii 
și pacienții cu privire la importanța 
raportării incidentelor grave suspectate.
Personalul medical, utilizatorii și pacienții 
ar trebui să aibă posibilitatea și capacitatea 
să raporteze la nivel național incidentele 
grave suspectate, utilizând formate 
armonizate. Pentru a reduce recurența 
unor astfel de incidente, autoritățile
naționale competente ar trebui să 
informeze producătorii și să raporteze
informațiile prin intermediul sistemului 
electronic al Eudamed, atunci când ele 
confirmă că a apărut un incident grav.
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Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Statele membre percep taxe pentru 
desemnarea și monitorizarea organismelor 
notificate, pentru a se asigura 
sustenabilitatea monitorizării acestor 
organisme de către statele membre și 
pentru a se asigura condiții de concurență 
echitabile pentru organismele notificate.

(57) Statele membre ar trebui să perceapă
taxe pentru desemnarea și monitorizarea 
organismelor notificate, pentru a se asigura 
sustenabilitatea monitorizării acestor 
organisme de către statele membre și 
pentru a se asigura condiții de concurență 
echitabile pentru organismele notificate.
Aceste taxe ar trebui să fie comparabile 
între statele membre și ar trebui să fie 
făcute publice.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) În timp ce prezentul regulament nu ar 
trebui să aducă atingere dreptului statelor 
membre de a percepe taxe pentru 
activitățile la nivel național, statele 
membre ar trebui să informeze Comisia și 
celelalte state membre înainte ca acestea să 
adopte nivelul și structura taxelor, pentru a 
asigura transparența.

(58) În timp ce prezentul regulament nu ar 
trebui să aducă atingere dreptului statelor 
membre de a percepe taxe pentru 
activitățile la nivel național, statele 
membre ar trebui să informeze Comisia și 
celelalte state membre înainte ca acestea să 
adopte un nivel comparabil și structura 
taxelor, pentru a asigura transparența.

Or. en
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 58 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58a) Statele membre ar trebui să adopte 
reglementări privind taxele standard 
pentru organismele notificate, care ar 
trebui să fie comparabile între statele 
membre. Comisia ar trebui să ofere linii 
directoare pentru a facilita 
comparabilitatea acestor taxe.  Statele 
membre ar trebui să transmită Comisiei 
lista lor de taxe standard și să se asigure 
că organismele notificate înregistrate pe 
teritoriul lor fac publice listele lor de taxe 
standard pentru activitățile de evaluare a 
conformității.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Ar trebui înființat un comitet de 
experți, Grupul de coordonare privind 
dispozitivele medicale (MDCG), compus 
din persoane desemnate de statele membre 
pe baza rolului lor și al cunoștințelor lor de 
nivel expert în domeniul dispozitivelor 
medicale și al dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic in vitro, pentru a 
îndeplini sarcinile care îi sunt conferite 
prin prezentul regulament și prin 
Regulamentul (UE) […/…] privind 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro, pentru a consilia Comisia și pentru 
asista Comisia și statele membre în a 
asigura o punere în aplicare armonizată a 
prezentului regulament.

(59) Ar trebui înființat un Grup de 
coordonare privind dispozitivele medicale 
(MDCG), compus din persoane desemnate 
de statele membre pe baza rolului lor și al 
cunoștințelor lor de nivel expert în 
domeniul dispozitivelor medicale și al 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro, pentru a îndeplini sarcinile care îi 
sunt conferite prin prezentul regulament și 
prin Regulamentul (UE) […/…] privind 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro, pentru a consilia Comisia și pentru 
asista Comisia și statele membre în a 
asigura o punere în aplicare armonizată a 
prezentului regulament.
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Or. en

Justificare

MDCG nu este propriu-zis un comitet de experți, ci un grup de coordonare la nivelul UE și, 
deoarece nu dispune de toată expertiza necesară pentru a decide cu privire la subiectele 
specifice care vor apărea, MDCG ar trebui să fie asistat de comitet consultativ care va oferi 
expertiza specializată, în funcție de necesitățile cazului respectiv etc.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) produsele care conțin sau constau din 
materii biologice sau din organisme viabile 
care nu sunt menționate la literele (c) și (e), 
inclusiv microorganisme, bacterii, ciuperci 
sau virusuri vii;

(f) produsele care conțin sau constau din 
materii biologice sau din organisme viabile 
care nu sunt menționate la literele (c) și (e) 
și care își ating scopul pentru care au fost 
concepute prin mijloace farmacologice, 
imunologice sau metabolice, inclusiv 
anumite microorganisme, bacterii, ciuperci 
sau virusuri vii;

Or. en

Justificare

În prezent, dispozitivele medicale compuse din substanțe biologice viabile sunt reglementate 
prin Directiva 93/42/CEE.  O excludere generală a substanțelor biologice ar conduce la 
dispariția unor dispozitive medicale sigure și eficiente, existente pe piață la ora actuală, care 
nu vor fi aprobate ca medicamente deoarece nu au un mod de acțiune farmacologic, 
imunologic sau metabolic.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „dispozitiv reutilizabil” înseamnă un 
dispozitiv conceput pentru a fi utilizat 
pentru mai mulți pacienții sau în 
proceduri multiple;
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Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „dispozitiv de unică folosință cu 
utilizare critică” înseamnă un dispozitiv 
de unică folosință conceput a fi utilizat în 
proceduri chirurgicale invazive;

eliminat

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

31a. „performanță” înseamnă orice 
caracteristici tehnice, orice efecte și orice 
beneficiu al dispozitivului, atunci când 
este utilizat în scopul pentru care a fost 
conceput și în conformitate cu 
instrucțiunile de utilizare;

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 31 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

31b. „beneficiu” înseamnă impactul 
pozitiv asupra sănătății pe care îl are un 
dispozitiv medical pe baza datelor clinice 
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și neclinice;

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 31 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

31c. „siguranță” înseamnă evitarea 
riscului sau a efectelor nocive cauzate de 
dispozitivul medical sau asociate cu 
utilizarea acestuia;

Or. en

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

33. „investigație clinică” înseamnă orice 
investigație sistematică care implică unul 
sau mai mulți subiecți umani, efectuată 
pentru a evalua siguranța sau performanțele 
unui dispozitiv;

33. „investigație clinică” înseamnă orice 
investigație sistematică care implică unul
sau mai mulți subiecți umani, efectuată 
pentru a evalua siguranța sau performanțele 
unui dispozitiv;

Investigațiile clinice pentru dispozitivele 
medicale, dacă sunt obligatorii în 
conformitate cu prezentul regulament, 
includ investigații clinice aleatorii ale 
populației ținte respective și investigații 
bine controlate.

Or. en
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 36 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

36. „date clinice” înseamnă informațiile 
privind siguranța sau performanțele 
obținute în cadrul utilizării unui dispozitiv 
și care au ca sursă:

36. „date clinice” înseamnă toate 
informațiile privind siguranța sau 
performanțele obținute în cadrul utilizării 
unui dispozitiv și care au ca sursă:

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

40. „deficiență a unui dispozitiv” înseamnă 
orice inadecvare în ceea ce privește 
identitatea, calitatea, durabilitatea, 
fiabilitatea, siguranța sau performanțele 
unui dispozitiv care face obiectul unei 
investigații, incluzând funcționarea 
defectuoasă, erorile de utilizare sau 
inadecvarea informațiilor furnizate de 
producător;

40. „deficiență a unui dispozitiv” înseamnă 
orice inadecvare în ceea ce privește 
identitatea, calitatea, durabilitatea, 
fiabilitatea, siguranța sau performanțele 
unui dispozitiv, după cum au fost definite 
la punctele 1-6 din acest alineat, incluzând 
funcționarea defectuoasă, utilizarea în alt 
scop decât cel preconizat, erorile de 
utilizare sau inadecvarea informațiilor 
furnizate de producător;

Or. en

Justificare

A fost corectată o eroare privind referința.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate, la cererea unui stat Comisia poate, la cererea unui stat membru 



PE507.972v02-00 24/116 PR\933401RO.doc

RO

membru sau din proprie inițiativă, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
să determine dacă un produs specific, o 
categorie sau un grup de produse se 
încadrează sau nu în definițiile pentru 
„dispozitiv medical” sau „accesoriu al unui 
dispozitiv medical”. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 88 alineatul (3).

sau din proprie inițiativă, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare și în baza 
unui aviz al Comitetului consultativ 
menționat la articolul 78a, să determine 
dacă un produs specific, o categorie sau un 
grup de produse se încadrează sau nu în 
definițiile pentru „dispozitiv medical” sau 
„accesoriu al unui dispozitiv medical” și, 
în caz afirmativ, determină clasificarea de 
risc pe baza riscului real și a dovezilor 
științifice. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 88 alineatul (3).

(2) Comisia asigură schimbul de 
cunoștințe de nivel expert între statele 
membre în domeniul dispozitivelor 
medicale, al dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic in vitro, al 
medicamentelor, țesuturilor și celulelor 
umane, produselor cosmetice, produselor 
biocide, produselor alimentare și, dacă 
este necesar, al altor produse, pentru a 
determina încadrarea juridică unui 
produs, a unei categorii de produse sau a 
unui grup de produse.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 eliminat
Dispozitivele de unică folosință și 
reprelucrarea lor
(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
reprelucrează un dispozitiv de unică 
folosință astfel încât să fie adecvat 
utilizării ulterioare în cadrul Uniunii se 
consideră a fi producătorul dispozitivului 
reprelucrat și își asumă obligațiile care 
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revin producătorilor menționate în 
prezentul regulament.
(2) Pot fi reprelucrate numai dispozitivele 
de unică folosință care au fost introduse 
pe piața Uniunii în conformitate cu 
prezentul regulament sau înainte de [data 
aplicării prezentului regulament] în 
conformitate cu Directiva 90/385/CEE 
sau Directiva 93/42/CEE.
(3) În cazul reprelucrării dispozitivelor de 
unică folosință cu utilizare critică, poate 
fi efectuată numai reprelucrarea care este 
considerată sigură în conformitate cu cele 
mai recente dovezi științifice.
(4) Comisia, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, elaborează și 
actualizează cu regularitate o listă cu 
categorii sau grupuri de dispozitive de 
unică folosință cu utilizare critică care 
pot fi reprelucrate în conformitate cu 
alineatul (3). Respectivele acte de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 88 alineatul (3).
(5) Numele și adresa persoanei fizice sau 
juridice menționate la alineatul (1), 
precum și celelalte informații relevante în 
conformitate cu anexa I secțiunea 19 se 
indică pe etichetă și, dacă este cazul, în 
instrucțiunile de utilizare a dispozitivului 
reprelucrat.
Numele și adresa producătorului 
dispozitivului original de unică folosință 
nu mai apar pe etichetă, dar sunt 
menționate în instrucțiunile de utilizare a 
dispozitivului reprelucrat.
(6) Un stat membru poate să păstreze sau 
să introducă dispoziții naționale care 
interzic, pe teritoriul său, din motive de 
protecție a sănătății publice specifice 
statului membru respectiv următorul text:
(a) reprelucrarea dispozitivelor de unică 
folosință și transferul lor către un alt stat 
membru sau către o țară terță în vederea 
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reprelucrării lor;
(b) punerea la dispoziție a dispozitivelor 
de unică folosință reprelucrate.
Statele membre notifică Comisia și 
celelalte state membre cu privire la 
dispozițiile naționale și la motivele de 
introducere a acestora. Comisia păstrează 
informațiile la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Principiile generale privind etichetarea 

dispozitivelor de unică folosință și 
reprelucrarea dispozitivelor reutilizabile

(1) Toate dispozitivele medicale vor fi 
considerate dispozitive reutilizabile, cu 
excepția cazului în care au fost etichetate 
altfel de către producător.
(2) Pot fi reprelucrate numai dispozitivele 
reutilizabile etichetate ca atare, care au 
fost introduse pe piața Uniunii în 
conformitate cu prezentul regulament sau 
înainte de [data aplicării prezentului 
regulament], în conformitate cu Directiva 
90/385/CEE sau Directiva 93/42/CEE.
Dispozitivele „de unică folosință” nu se 
reprelucrează
(3) În cazul în care un dispozitiv este 
etichetat ca fiind „de unică folosință”, 
este responsabilitatea producătorului să 
furnizeze o justificare bazată pe suficiente 
dovezi științifice că dispozitivul nu poate fi 
reprelucrat în condiții de siguranță.

Or. en



PR\933401RO.doc 27/116 PE507.972v02-00

RO

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15b
Procedura pentru etichetarea 

dispozitivelor din clasa III ca dispozitive 
de unică folosință

(1) Prin derogare de la articolul 15a 
alineatul (3), atunci când producătorul 
intenționează să eticheteze un dispozitiv 
din clasa III ca fiind „de unică folosință”, 
înainte de a face acest lucru, efectuează 
teste pentru a colecta suficiente dovezi 
științifice sau invocă cele mai recente 
dovezi științifice pentru a demonstra că 
reprelucrarea acestui dispozitiv nu este 
considerată sigură.
(2) După ce a colectat dovezile științifice, 
producătorul le trimite Comisiei, care 
consultă imediat Comitetul științific 
pentru riscuri sanitare emergente și noi 
(CSRSEN) în acest sens.
CSRSEN adoptă un aviz în termen de 90 
zile și informează în acest sens Comisia și
producătorul.
În cazul în care CSRSEN ajunge la 
concluzia că dovezile științifice furnizate 
de producător nu sunt suficiente pentru a 
dovedi că dispozitivul nu poate fi 
reprelucrat în condiții de siguranță, 
acesta solicită producătorului să efectueze 
teste suplimentare pentru a furniza dovezi 
mai convingătoare.
La primirea dovezilor suplimentare 
solicitate de către producător, CSRSEN 
adoptă un aviz final în termen de 30 de 
zile și informează în acest sens Comisia și 
producătorul.
Producătorul etichetează un dispozitiv din 
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clasa III ca dispozitiv „de unică folosință” 
imediat ce CSRSEN a ajuns la concluzia 
că există suficiente dovezi științifice că 
reprelucrarea acestui dispozitiv nu este 
considerată sigură.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 15 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15c
Procedura de reclasificare a dispozitivelor 

de unică folosință ca dispozitive 
reutilizabile

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
dorește să reprelucreze un dispozitiv 
etichetat ca dispozitiv „de unică folosință” 
și care are dovezi că acest dispozitiv ar 
putea fi reprelucrat în condiții de 
siguranță informează Comisia cu privire 
la intenția sa de a face acest lucru și 
prezintă dovezi în acest sens.
Comisia consultă imediat CSRSEN în 
acest sens.
CSRSEN adoptă un aviz în termen de 90 
zile și informează în acest sens Comisia, 
producătorul și persoana fizică sau 
juridică.
(2) În cazul în care CSRSEN este de 
acord cu persoana fizică sau juridică că 
dispozitivul poate fi reprelucrat, 
producătorul reetichetează dispozitivul 
medical ca „reutilizabil” cât mai curând 
posibil și, în orice caz, în termen de 90 de 
zile de la adoptarea avizului CSRSEN
(3) În cazul în care CSRSEN emite un 
aviz negativ și persoana fizică sau juridică 
nu este de acord cu acesta, ea poate să 
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furnizeze Comisiei dovezi suplimentare că 
reprelucrarea dispozitivului nu prezintă 
riscuri pentru siguranța pacienților, în 
termen de 60 de zile de la adoptarea 
avizului.
Comisia solicită imediat CSRSEN să 
acorde atenția corespunzătoare dovezilor 
suplimentare și să adopte un aviz final în 
termen de 90 de zile.
În cazul în care CSRSEN confirmă 
primul său aviz prin care nu a fost de 
acord cu reetichetarea dispozitivului în 
cauză ca dispozitiv reutilizabil, persoana 
fizică sau juridică, care a solicitat 
reprelucrarea respectivă a dispozitivului 
de unică folosință, nu va face acest lucru.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 15 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15d
Reprelucrarea dispozitivelor medicale 

etichetate ca reutilizabile
(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
reprelucrează un dispozitiv etichetat 
„reutilizabil”, astfel încât să fie adecvat 
utilizării ulterioare în cadrul Uniunii, este 
considerată drept producătorul 
dispozitivului reprelucrat și își asumă 
obligațiile care le revin producătorilor, 
menționate în prezentul regulament.
(2) Comisia, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, stabilește standardele 
UE pentru a asigura reprelucrarea în 
condiții de siguranță a dispozitivelor 
medicale etichetate ca „reutilizabile”.
În acest sens, Comisia trebuie să se 
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asigure că aceste standarde sunt în 
concordanță cu cele mai recente dovezi 
științifice, cu standardele ISO relevante 
sau cu alte standarde tehnice 
internaționale adoptate de organizații 
recunoscute de stabilire a standardelor 
internaționale, cu condiția ca aceste 
standarde internaționale să fie în măsură 
să garanteze, cel puțin, un nivel mai 
ridicat de siguranță și performanță decât 
standardele ISO.
Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 88 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rezumatul caracteristicilor în materie de 
siguranță și performanță clinică

Raportul privind siguranța și performanța 
clinică

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

(1) În cazul dispozitivelor supuse 
procedurii de autorizare pentru 
introducere pe piață, altele decât cele 
fabricate la comandă sau cele care fac 
obiectul unei investigații, producătorul 
întocmește un raport referitor la 
caracteristicile în materie de siguranță și 
performanță clinică ale dispozitivului, pe 
baza tuturor informațiilor colectate în 
timpul investigației clinice. Producătorul 
întocmește, de asemenea, un rezumat al 
raportului respectiv care este redactat 
astfel încât să poată fi înțeles de o 
persoană obișnuită. Proiectul acestui 
raport face parte din documentația care va 
fi transmisă și validată de autoritatea 
națională sau de Agenție, după caz, în
procedura de acordare a autorizației de 
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introducere pe piață..
(1a) Rezumatul menționat la alineatul (1) 
este pus la dispoziția publicului prin 
intermediul Eudamed, în conformitate cu 
prevederile articolului 27 alineatul (2) 
litera (b) și cu anexa V partea A punctul 
18.

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

(2) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească forma 
și prezentarea elementelor de date care vor 
fi incluse atât în raport, cât și în rezumatul 
menționat la alineatul (1). Aceste acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura consultativă 
menționată la articolul 88 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Ar trebui prezentat organismelor notificate un raport adecvat, cu informații complete, 
rezultate în urma investigațiilor clinice, iar publicului ar trebui să i se pună la dispoziție un 
rezumat accesibil, prin intermediul Eudamed.

Amendamentul 38

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) sistemul electronic , menționat la 
articolul 41b.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Agenție, statele membre, organismele 
notificate, operatorii economici, sponsori și 
cadrele medicale, astfel cum se specifică în 
dispozițiile privind sistemele electronice 
menționate la alineatul (2).

Or. en

Justificare

Diferitele sisteme electronice din cadrul Eudamed permit publicului un acces diferențiat.  
Pentru a asigura utilitatea acestor date pentru public, toate secțiunile accesibile acestuia 
trebuie prezentate într-un mod ușor de utilizat, ce va fi stabilit de către Comisie, prin 
consultare cu organizația cea mai bine poziționată pentru a oferi cele mai bune instrucțiuni 
cu privire la aceste modalități.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Diferitele sisteme electronice din cadrul Eudamed permit publicului un acces diferențiat.  
Pentru a asigura utilitatea acestor date pentru public, toate secțiunile accesibile acestuia 
trebuie prezentate într-un mod ușor de utilizat, ce va fi stabilit de către Comisie, prin 
consultare cu organizația cea mai bine poziționată pentru a oferi cele mai bune instrucțiuni 
cu privire la aceste modalități.
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia și statele membre se asigură că 
persoanele corespunzătoare datelor pot să 
își exercite în mod efectiv drepturile lor la 
informare, acces, rectificare și obiectare în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
45/2001 și cu Directiva 95/46/CE, 
respectiv. Ele se asigură că persoanele 
corespunzătoare datelor își pot exercita 
efectiv dreptul lor de acces la datele care se 
referă la ele, precum și dreptul de a li se 
corecta sau elimina datele inexacte sau 
incomplete. În cadrul responsabilităților 
lor, Comisia și statele membre se asigură 
că datele inexacte și prelucrate în mod 
ilegal sunt eliminate, în conformitate cu 
legislația aplicabilă. Corecturile și 
eliminările se efectuează cât mai rapid 
posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de 
la data unei solicitări din partea unei 
persoane la care se referă datele.

(6) Comisia Agenția și statele membre se 
asigură că persoanele corespunzătoare 
datelor pot să își exercite în mod efectiv 
drepturile lor la informare, acces, 
rectificare și obiectare în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu 
Directiva 95/46/CE, respectiv. Ele se 
asigură că persoanele corespunzătoare 
datelor își pot exercita efectiv dreptul lor 
de acces la datele care se referă la ele, 
precum și dreptul de a li se corecta sau 
elimina datele inexacte sau incomplete. În 
cadrul responsabilităților lor, Comisia și 
statele membre se asigură că datele 
inexacte și prelucrate în mod ilegal sunt 
eliminate, în conformitate cu legislația 
aplicabilă. Corecturile și eliminările se 
efectuează cât mai rapid posibil, dar nu mai 
târziu de 60 de zile de la data unei solicitări 
din partea unei persoane la care se referă 
datele.

Or. en

Justificare

Diferitele sisteme electronice din cadrul Eudamed permit publicului un acces diferențiat.  
Pentru a asigura utilitatea acestor date pentru public, toate secțiunile accesibile acestuia 
trebuie prezentate într-un mod ușor de utilizat, ce va fi stabilit de către Comisie, prin 
consultare cu organizația cea mai bine poziționată pentru a oferi cele mai bune instrucțiuni 
cu privire la aceste modalități.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru dezvoltarea și gestionarea 
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Eudamed, Comisia, în consultare cu 
partenerii relevanți, inclusiv cu 
organizațiile de pacienți și consumatori, 
se asigură că toate părțile Eudamed 
accesibile publicului sunt prezentate într-
un format ușor de utilizat.

Or. en

Justificare

Diferitele sisteme electronice din cadrul Eudamed permit publicului un acces diferențiat.  
Pentru a asigura utilitatea acestor date pentru public, toate secțiunile accesibile acestuia 
trebuie prezentate într-un mod ușor de utilizat, ce va fi stabilit de către Comisie, prin 
consultare cu organizația cea mai bine poziționată pentru a oferi cele mai bune instrucțiuni 
cu privire la aceste modalități.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate are un număr 
suficient de personal competent la 
dispoziția sa pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a sarcinilor sale.

(6) Autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate are un număr 
suficient de personal intern, angajat
permanent și competent, pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor 
sale. Respectarea acestei cerințe este 
evaluată prin revizuirea inter pares 
menționată la alineatul (8).
În special, personalul din cadrul 
autorității naționale responsabil de 
auditarea activității personalului din 
cadrul organismelor notificate 
responsabil de efectuarea revizuirilor 
deține calificări atestate, echivalente cu 
cele ale personalului organismelor 
notificate, prevăzute la punctul 3.2.5. din 
anexa VI.
De asemenea, personalul din autoritățile 
naționale responsabil de auditarea 
activității personalului din cadrul 
organismelor notificate responsabil de 
efectuarea auditului sistemului 
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producătorului de gestionare a calității 
deține calificări atestate, echivalente cu 
cele ale personalului din cadrul 
organismelor notificate, prevăzute la 
punctul 3.2 .6. din anexa VI.

Fără a aduce atingere articolului 33 
alineatul (3), în cazul în care o autoritate 
națională este responsabilă cu desemnarea 
organismelor notificate în domeniul
produselor care nu sunt dispozitive 
medicale, autoritatea competentă pentru 
dispozitivele medicale este consultată în 
legătură cu toate aspectele specifice 
dispozitivelor medicale.

În cazul în care o autoritate națională este 
responsabilă cu desemnarea organismelor 
notificate în domeniul produselor care nu 
sunt dispozitive medicale, autoritatea 
competentă pentru dispozitivele medicale 
este consultată în legătură cu toate 
aspectele specifice dispozitivelor medicale.

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre întocmesc planul anual 
pentru evaluarea inter pares, asigurând o 

Statele membre întocmesc planul anual 
pentru evaluarea inter pares, asigurând o 
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rotație adecvată în ceea ce privește 
revizuirea și autoritățile revizuite, pe care îl 
prezintă Comisiei. Comisia poate participa 
la revizuire. Rezultatul revizuirii inter 
pares este comunicat tuturor statelor 
membre și Comisiei, iar un rezumat al 
rezultatului este pus la dispoziția 
publicului.

rotație adecvată în ceea ce privește 
revizuirea și autoritățile revizuite, pe care îl 
prezintă Comisiei. Comisia participă la 
revizuire. Rezultatul revizuirii inter pares 
este comunicat tuturor statelor membre și 
Comisiei, iar un rezumat al rezultatului este 
pus la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Organismele notificate satisfac cerințe 
generale și de organizare, precum și cerințe 
referitoare la managementul calității, 
resurse și procese care sunt necesare pentru 
a-și îndeplini sarcinile pentru care sunt 
desemnate în conformitate cu prezentul 
regulament. În acest sens, este extrem de 
important să aibă personal administrativ, 
tehnic și științific intern, angajat 
permanent, cu cunoștințe farmacologice, 
medicale și tehnice. Cerințele minime de 
îndeplinit de către organismele notificate 
sunt menționate în anexa VI. În special, în 
conformitate cu punctul 1.2 din anexa VI, 
organismul notificat este organizat și 
funcționează astfel încât să asigure 
independența, obiectivitatea și 
imparțialitatea activităților sale și să evite 
conflictele de interese.

]Or. en
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Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Organismele notificate trebuie să aibă 
personal intern competent, angajat 
permanent, și expertiză internă, atât în 
domenii tehnice legate de evaluarea 
performanței dispozitivelor, cât și în 
domeniul medical.  Acestea trebuie să 
aibă capacitatea de a evalua intern 
calitatea subcontractanților.
Subcontractarea se acordă entităților 
publice. Contractele pot fi, de asemenea, 
acordate unor experți externi pentru 
evaluarea dispozitivelor medicale 
inovatoare sau a tehnologiilor, dacă 
expertiza clinică este limitată.

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Organismele notificate pun la 
dispoziția publicului lista de 
subcontractanți sau filiale, precum și 
sarcinile specifice ale acestora.

Or. en
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Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Activitățile de evaluare a conformității 
pot fi subcontractate sau realizate de o 
filială numai cu acordul persoanei fizice 
sau juridice care solicită evaluarea 
conformității.

(3) Activitățile de evaluare a conformității 
pot fi subcontractate sau realizate de o 
filială numai cu acordul explicit al 
persoanei fizice sau juridice care solicită 
evaluarea conformității.

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismele notificate pun la 
dispoziția autorității naționale responsabile 
de organismele notificate documentele 
relevante pentru verificarea calificărilor 
subcontractantului sau ale filialei și a 
muncii executate de către aceștia în temeiul 
prezentului regulament.

(4) Cel puțin o dată pe an, organismele 
notificate trimit autorității naționale 
responsabile de organismele notificate,
documentele relevante pentru verificarea 
calificărilor subcontractantului sau ale 
filialei și a muncii executate de către 
aceștia în temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Constatările privind neconformitatea unui 
organism cu cerințele menționate în anexa 
VI se formulează în cursul procesului de 
evaluare și se discută între autoritatea 
națională responsabilă de organismele 
notificate și echipa de evaluare în comun în 

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

notificate și echipa de evaluare în comun.
Autoritatea națională stabilește în 
raportul de evaluare măsurile pe care le 
va lua pentru a asigura respectarea 
cerințelor prevăzute în anexa VI de către 
organismul de evaluare a conformității 
solicitant .

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Echipa de evaluare în comun 
formulează avizul ei cu privire la raportul 
de evaluare și la proiectul de notificare în 
termen de 21 de zile de la data primirii 
respectivelor documente, iar Comisia 
transmite imediat acest aviz la MDCG. În 
termen de 21 de zile de la primirea avizului 
echipei de evaluare în comun, MDCG 
emite o recomandare cu privire la proiectul 
de notificare. Autoritatea națională 
relevantă ia decizia de desemnare a 
organismului notificat pe baza 
recomandării MDCG. În cazul în care 
decizia sa diferă de recomandarea 
respectivă, autoritatea națională 
furnizează MDCG toate justificările 
necesare.

Or. en
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Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o autoritate națională 
responsabilă de organismele notificate 
este responsabilă de desemnarea 
organismelor notificate în domeniul 
produselor care nu sunt dispozitive 
medicale, autoritatea competentă pentru 
dispozitivele medicale furnizează, înainte 
de notificare, un aviz pozitiv privind 
notificarea și conținutul ei.

eliminat

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care un stat membru sau 
Comisia formulează obiecții în 
conformitate cu alineatul (7), efectul 
notificării se suspendă. În acest caz, 
Comisia supune problema atenției MDCG 

(8) În cazul în care un stat membru sau 
Comisia formulează obiecții în 
conformitate cu alineatul (7), efectul 
notificării se suspendă imediat. În acest 
caz, Comisia supune problema atenției 
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în termen de 15 zile de la expirarea 
perioadei menționate la alineatul (7). După 
consultarea părților implicate, MDCG 
emite avizul său cel mai târziu în termen de 
28 de zile de la înștiințarea sa. În cazul în 
care statul membru care face notificarea nu 
este de acord cu avizul MDCG, el poate 
cere Comisiei să emită un aviz.

MDCG în termen de 15 zile de la expirarea 
perioadei menționate la alineatul (7). După 
consultarea părților implicate, MDCG 
emite avizul său cel mai târziu în termen de 
28 de zile de la înștiințarea sa. În cazul în 
care statul membru care face notificarea nu 
este de acord cu avizul MDCG, el poate 
cere Comisiei să emită un aviz.

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia pune la dispoziția publicului 
lista organismelor notificate în temeiul 
prezentului regulament, inclusiv numerele 
de identificare care le-au fost atribuite și 
activitățile pentru care au fost notificate.
Comisia se asigură că lista este actualizată.

(2) Comisia pune la dispoziția publicului 
într-o manieră ușor accesibilă, lista 
organismelor notificate în temeiul 
prezentului regulament, inclusiv numerele 
de identificare care le-au fost atribuite și 
activitățile pentru care au fost notificate.
Comisia asigură actualizarea listei 
respective.

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele notificate informează, fără 
întârziere, autoritatea națională 
responsabilă de organismele notificate cu 
privire la orice modificări, în special în 
ceea ce privește personalul, facilitățile, 
filialele sau subcontractanții lor, care pot 
afecta respectarea cerințelor din anexa VI 
sau capacitatea lor de a efectua procedurile 

Organismele notificate informează, fără 
întârziere și cel puțin în termen de 15 zile, 
autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate cu privire la orice 
modificări, în special în ceea ce privește 
personalul, instalațiile, filialele sau 
subcontractanții lor, care pot afecta 
respectarea cerințelor din anexa VI sau 
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de evaluare a conformității aferente 
dispozitivelor pentru care au fost 
desemnate.

capacitatea lor de a efectua procedurile de 
evaluare a conformității aferente 
dispozitivelor pentru care au fost 
desemnate.

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismele notificate răspund fără 
întârziere la cererile referitoare la 
evaluările conformității pe care le-au 
efectuat, transmise de către autoritatea din 
statul lor membru sau dintr-un alt stat 
membru sau de către Comisie. Autoritatea 
națională responsabilă de organismele 
notificate a statului membru în care 
organismul este stabilit se asigură că 
cererile transmise de către autorități ale 
oricărui alt stat membru sau de către 
Comisie sunt îndeplinite, cu excepția 
cazului în care există un motiv legitim 
pentru a nu proceda astfel, caz în care 
ambele părți pot consulta MDCG.
Organismul notificat sau autoritatea 
națională a statului respectiv responsabilă 
de organismele notificate poate solicita ca 
orice informații transmise autorităților 
unui alt stat membru sau Comisiei să fie 
tratate confidențial.

(2) Organismele notificate răspund fără 
întârziere și cel puțin în termen de 15 zile 
la cererile referitoare la evaluările 
conformității pe care le-au efectuat, 
transmise de către autoritatea din statul lor 
membru sau dintr-un alt stat membru sau 
de către Comisie. Autoritatea națională 
responsabilă de organismele notificate a 
statului membru în care organismul este 
stabilit se asigură că cererile transmise de 
către autorități ale oricărui alt stat membru 
sau de către Comisie sunt îndeplinite. Dacă 
există un motiv legitim pentru a nu proceda 
astfel, organismele notificate explică 
aceste motive și consultă MDCG, care 
emite apoi o recomandare. Autoritatea 
națională responsabilă de organismele 
notificate respectă recomandarea MDCG.

Or. en
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Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate informează imediat 
și cel puțin în termen de 10 zile Comisia și 
celelalte state membre cu privire la 
suspendarea, restricționarea sau retragerea 
unei notificări.

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Autoritatea națională responsabilă de 
organismele notificate evaluează dacă 
motivele care au condus la modificarea 
notificării au un impact asupra 
certificatelor eliberate de organismul 
notificat și, în termen de trei luni de la data 
la care a notificat modificările la notificare, 
prezintă Comisiei și celorlalte state 
membre un raport conținând constatările 
sale. Dacă este necesar pentru a asigura 
siguranța dispozitivelor de pe piață, 
autoritatea instruiește organismul notificat 
să suspende sau să retragă, într-un interval 
rezonabil de timp stabilit de către autoritate 
și cel mai târziu în termen de 30 de zile 
după publicarea raportului, orice 
certificate care au fost eliberate în mod 
necorespunzător. În cazul în care 
organismul notificat nu acționează în acest 
sens în perioada determinată sau în cazul în 
care și-a încetat activitatea, autoritatea 
națională responsabilă de organismele 
notificate suspendă sau retrage certificatele 
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eliberate în mod necorespunzător.

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea sau organismul notificat care 
își asumă funcțiile organismului notificat 
afectat de modificarea notificării 
informează imediat Comisia, celelalte state 
membre și celelalte organisme notificate în 
acest sens.

Autoritatea sau organismul notificat care 
își asumă funcțiile organismului notificat 
afectat de modificarea notificării 
informează imediat și cel puțin în termen 
de 10 zile Comisia, celelalte state membre 
și celelalte organisme notificate în acest 
sens.

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia se asigură că între organismele 
notificate există o coordonare și o 
cooperare adecvată, care funcționează sub 
forma unui grup de coordonare a 
organismelor notificate în domeniul 
dispozitivelor medicale, inclusiv 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro. Acest grup se întrunește în mod 
regulat și cel puțin două ori pe an.

Or. en
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Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 40 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Taxe Taxe pentru activitățile autorităților 
naționale

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statul membru în care sunt stabilite 
organismele percepe taxe de la organismele 
de evaluare a conformității solicitante și de 
la organismele notificate. Aceste taxe 
acoperă, integral sau parțial, costurile 
aferente activităților exercitate de 
autoritățile naționale responsabile de 
organismele notificate în conformitate cu 
prezentul regulament. Aceste taxe sunt 
comparabile între statele membre, iar 
nivelul lor se face public.

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
89 prin care se stabilește structura și 
nivelul taxelor menționate la alineatul (1), 
ținând cont de obiectivele protejării 

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
89 prin care se stabilește structura și 
nivelul comparabil al taxelor menționate la 
alineatul (1), ținând cont de obiectivele 
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sănătății și siguranței umane, sprijinirii 
inovării și rentabilității. O atenție specială 
se acordă intereselor organismelor 
notificate care au transmis un certificat 
valabil eliberat de organismul național de 
acreditare menționat la articolul 31 
alineatul (2) și organismelor notificate care 
sunt întreprinderi mici și mijlocii, astfel 
cum sunt definite în Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei.

protejării sănătății și siguranței umane, 
sprijinirii rentabilității inovării și de 
necesitatea creării unor condiții de 
concurență echitabile între statele 
membre. O atenție specială se acordă 
intereselor organismelor notificate care au 
transmis un certificat valabil eliberat de 
organismul național de acreditare 
menționat la articolul 31 alineatul (2) și 
organismelor notificate care sunt 
întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum 
sunt definite în Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei .

Or. en

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 40a
Transparența taxelor percepute de 

organismele notificate pentru activitățile 
de evaluare a conformității

(1) Statele membre adoptă reglementări 
privind taxele standard pentru 
organismele notificate.
(2) Taxele sunt comparabile între statele 
membre. Comisia furnizează linii 
directoare pentru a facilita 
comparabilitatea acestor taxe, în termen 
de 24 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.
(3) Statele membre transmit Comisiei 
listele lor cu taxele standard.
(4) Autoritatea națională se asigură că 
organismele notificate fac publice listele 
de taxe standard pentru activitățile de 
evaluare a conformității.

Or. en
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Amendamentul 67

Propunere de regulament
Capitolul V – secțiunea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secțiunea 1a – Autorizația de introducere 
pe piață

Or. en

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41a

Principii generale privind autorizația de 
introducere pe piață

(1) Niciunul dintre următoarele 
dispozitive nu poate fi introdus pe piață în 
Uniune dacă nu dispune de o autorizație 
de introducere pe piață acordată prin 
procedura centralizată menționată la 
articolul 41c și în conformitate cu 
dispozițiile din prezentul regulament:
- dispozitive implantabile inovatoare;
- dispozitivele inovatoare menționate la 
articolul 1 alineatul (4);
- dispozitivele inovatoare menționate la 
articolul 1 alineatul (5) și la punctul 5.3 
din anexa VII (regula 11); sau
- dispozitivele inovatoare fabricate 
utilizând țesuturi sau celule de origine 
umană sau animală ori derivate ale 
acestora, care sunt neviabile sau au fost 
modificate astfel încât să fie neviabile.
(2) Niciunul dintre următoarele 
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dispozitive nu poate fi introdus pe piață 
într-un stat membru dacă nu dispune de o 
autorizație națională de introducere pe 
piață acordată de autoritatea competentă 
din statul membru în cauză prin 
procedura descentralizată menționată la 
articolul 41d și în conformitate cu 
dispozițiile din prezentul regulament:
- dispozitive din clasa III;
- dispozitive implantabile neinovatoare;
- dispozitivele neinovatoare menționate la 
articolul 1 alineatul (4);
- dispozitivele neinovatoare menționate la 
articolul 1 alineatul (5) și la punctul 5.3 
din anexa VII (regula 11); sau
- dispozitivele neinovatoare fabricate 
utilizând țesuturi sau celule de origine 
umană sau animală ori derivate ale 
acestora, care sunt neviabile sau au fost 
modificate astfel încât să fie neviabile.
(3) Prin derogare de la alineatul (2), 
producătorul poate decide să solicite o 
autorizație de introducere pe piață în 
conformitate cu procedura centralizată 
pentru dispozitivele incluse la alineatul 
(2).
(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
89 pentru a modifica lista prevăzută la 
alineatul (1) în funcție de progresele 
tehnice.
(5) Dispozitivele menționate la alineatele 
(1) și (2) care sunt deja introduse pe piața 
Uniunii la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament trebuie să dețină o 
autorizație de introducere pe piață în 
conformitate cu procedurile prevăzute la 
prezenta secțiune începând de la data la 
care le expiră certificatele.
(6) O autorizație de introducere pe piață 
acordată în temeiul prezentei secțiuni este 
valabilă cinci ani.
Autorizația de introducere pe piață poate 
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fi reînnoită după cinci ani pe baza unei 
reevaluări a raportului riscuri/beneficii 
efectuată de către Agenție.
(7) Toate cererile de autorizații de 
introducere pe piață și autorizațiile de 
introducere pe piață acordate în temeiul 
articolelor 41c, 41d, 41e și 41f, precum și 
informațiile menționate la articolul 41b 
sunt introduse fie de Comisie, fie de 
statele membre, după caz, în sistemul 
electronic menționat la articolul 41b 
alineatul (1), fără întârziere și în cel mult 
15 zile de la primirea lor.
Înainte de a examina o cerere de 
autorizație de introducere pe piață pentru 
un dispozitiv medical, Comitetul de 
autorizare a dispozitivelor medicale, 
menționat la articolul 41c, sau autoritatea 
competentă din statul membru în cauză 
verifică să nu se fi introdus o altă cerere 
pentru același dispozitiv medical.

Or. en

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 41 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41b

Sistemul electronic de autorizații de 
introducere pe piață

(1) Comisia, în colaborare cu statele 
membre, înființează și gestionează un 
sistem electronic de înregistrare pentru 
cererile de autorizații de introducere pe 
piață și autorizațiile de introducere pe 
piață acordate în temeiul prezentei 
secțiuni care să colecteze și prelucreze 
următoarele informații:
- denumirea producătorului;
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- denumirea și clasa de risc a 
dispozitivului medical;
- procedura aplicabilă;
- în cazul unei proceduri descentralizate, 
statul membru în care producătorul a 
făcut cererea;
- documentația care însoțește cererea de 
autorizație de introducere pe piață;
- raportul de evaluare pentru dispozitivul 
medical emis în cursul procedurii de 
autorizare a introducerii pe piață;
- data acordării autorizației de 
introducere pe piață și, dacă este diferită, 
data la care dispozitivul este introdus pe 
piață;
- eventualele informații privind 
suspendarea sau retragerea autorizației 
de introducere pe piață.
(2) Informațiile colectate și prelucrate de 
sistemul electronic în legătură cu 
procedura centralizată prevăzută la 
articolul 41c sunt introduse în sistemul 
electronic de către Agenția Europeană 
pentru Medicamente.
Informațiile colectate și prelucrate de 
sistemul electronic în legătură cu 
procedura descentralizată prevăzută la 
articolul 41d sunt introduse în sistemul 
electronic de către statele membre.
(3) În cazul în care informațiile respective 
trebuie actualizate în legătură cu 
introducerea pe piață a unui dispozitiv 
sau cu suspendarea ori retragerea 
dispozitivului de pe piață, producătorul 
informează de îndată Agenția sau 
autoritatea națională competentă, după 
caz, care actualizează imediat informațiile 
în sistemul electronic.
(4) Informațiile colectate și prelucrate de 
sistemul electronic în legătură cu cererile 
de autorizații de introducere pe piață sunt 
accesibile doar statelor membre, Agenției 
și Comisiei.
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Informațiile colectate și prelucrate de 
sistemul electronic în legătură cu 
autorizațiile de introducere pe piață 
acordate sunt accesibile publicului.

Or. en

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 41 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41c

Procedura centralizată
(1) Se instituie un Comitet de autorizare a 
dispozitivelor medicale în conformitate cu 
dispozițiile articolului 41d. Comitetul face 
parte din Agenția Europeană pentru 
Medicamente.
(2) Comitetul de autorizare a 
dispozitivelor medicale este responsabil de 
elaborarea avizului Agenției privind orice 
aspecte legate de admisibilitatea cererilor 
depuse în cadrul procedurii centralizate și 
de acordarea, modificarea, suspendarea 
sau revocarea autorizațiilor de 
introducere pe piață pentru dispozitivele 
implantabile și dispozitivele care includ 
sau eliberează substanțe active.
(3) Cererile pentru dispozitivele 
menționate la articolul 41a alineatul (1) 
includ informațiile și documentele 
menționate în anexele VII, IX și X, după 
caz.
(4) Cererea este însoțită de taxa datorată 
Agenției pentru examinarea cererii.
(5) Agenția se asigură că avizul 
Comitetului de autorizare a dispozitivelor 
medicale este emis în termen de 210 zile 
de la primirea unei cereri valabile.
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Comitetul de autorizare a dispozitivelor 
medicale dispune de cel puțin 80 de zile de 
la primirea unei cereri pentru a analiza 
datele științifice din documentația care 
însoțește o cerere de autorizație de 
introducere pe piață. Pe baza unei cereri 
justificate corespunzător din partea 
Comitetului de autorizare a dispozitivelor 
medicale, Agenția poate prelungi acest 
termen.
(6) Comitetul poate solicita 
producătorului, o singură dată, să 
prezinte informații suplimentare care sunt 
necesare, din motive științifice, pentru 
evaluarea cererii de autorizație de
introducere pe piață. Solicitarea poate 
include o cerere de eșantioane sau o vizită 
la fața locului la sediul producătorului. În 
cazul în care comitetul face o astfel de 
solicitare, termenul menționat la alineatul 
(5) se suspendă până la prezentarea 
informațiilor solicitate.
(7) În consultare cu Agenția, statele 
membre și părțile interesate, Comisia 
întocmește un ghid detaliat cu privire la 
forma de prezentare a cererilor de 
autorizație.
(8) În cazul în care consideră acest lucru 
necesar pentru finalizarea examinării 
unei cereri, Comitetul de autorizare a 
dispozitivelor medicale îi poate impune 
solicitantului o inspecție specifică a 
instalațiilor de producție pentru 
dispozitivul medical în cauză. Astfel de 
inspecții sunt neanunțate.
Inspecția se efectuează în termenul 
menționat la alineatul (5) de către 
inspectori ai statului membru în cauză 
care au calificările necesare. Inspectorii 
pot fi însoțiți de un raportor sau un expert 
numit de Comitetul de autorizare a 
dispozitivelor medicale.
(9) Agenția informează de îndată 
solicitantul în cazul în care avizul 
Comitetului de autorizare a dispozitivelor 
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medicale este că:
(a) cererea nu corespunde criteriilor de 
autorizare stabilite de prezentul 
regulament;
(b) documentația care însoțește cererea 
nu respectă dispozițiile prezentului 
regulament și trebuie modificată sau 
completată;
(c) autorizația de introducere pe piață 
trebuie acordată sub rezerva anumitor 
condiții;
(d) autorizația de introducere pe piață 
pentru dispozitivul medical în cauză 
trebuie refuzată, deoarece dispozitivul nu 
este conform prezentului regulament.
(10) În termen de 15 zile de la primirea 
avizului menționat la alineatul (9), 
solicitantul poate notifica Agenției în scris 
intenția sa de a cere o reexaminare a 
avizului. În acest caz, el transmite 
Agenției motivele detaliate ale cererii în 
termen de 60 de zile de la primirea 
avizului.
În termen de 60 de zile de la data primirii 
motivelor pentru cerere, Comitetul de 
autorizare a dispozitivelor medicale își 
reexaminează avizul în condițiile 
prevăzute la articolul 62 alineatul (1) al 
patrulea paragraf din Regulamentul (CE) 
nr. 726/2004. Motivația concluziei se 
anexează la avizul definitiv.
(11) În termen de 15 zile de la adoptarea 
avizului definitiv al Comitetului de 
autorizare a dispozitivelor medicale, 
Agenția îl transmite Comisiei, statelor 
membre și solicitantului, însoțit de un 
raport care descrie evaluarea 
dispozitivului medical de către Comitetul 
de autorizare a dispozitivelor medicale și 
care prezintă motivația concluziilor sale.
(12) În cazul în care un solicitant își 
retrage cererea de autorizație de 
introducere pe piață înaintată Agenției 
înainte să fi fost emis vreun aviz privind 
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cererea în cauză, solicitantul comunică 
Agenției motivele retragerii cererii.
Agenția face publice aceste informații și 
publică raportul de evaluare, în cazul în 
care este disponibil, după ce elimină toate 
informațiile cu caracter de 
confidențialitate comercială.
(13) În termen de 15 zile de la primirea 
avizului menționat la alineatul (11), 
Comisia întocmește proiectul deciziei care 
urmează să fie luată cu privire la cerere.
În cazul în care proiectul de decizie diferă 
de avizul Agenției, Comisia anexează o 
explicație detaliată a motivelor care stau 
la baza acestor diferențe.
Proiectul de decizie este transmis statelor 
membre și solicitantului.
Statele membre au la dispoziție 22 de zile 
pentru a trimite Comisiei observații în 
scris cu privire la proiectul de decizie. Cu 
toate acestea, dacă trebuie luată o decizie 
urgentă, președintele Comitetului pentru 
dispozitive medicale poate stabili un 
termen mai scurt, în funcție de urgența 
situației. Acest termen nu este mai scurt 
de cinci zile, în afara unor situații 
excepționale.
(14) Statele membre pot solicita în scris ca 
proiectul de decizie menționat la alineatul 
(13) să fie discutat într-o ședință plenară 
a Comitetului pentru dispozitive medicale, 
motivându-și solicitarea.
În cazul în care, în opinia Comisiei, 
observațiile scrise ale unui stat membru 
ridică noi chestiuni importante de ordin 
științific sau tehnic care nu au fost 
abordate în avizul emis de Agenție, 
președintele Comitetului pentru 
dispozitive medicale suspendă procedura 
și trimite cererea înapoi la Agenție pentru 
a fi reexaminată.
(15) Comisia adoptă o decizie finală în 
termen de 30 zile de la încheierea 
procedurii de examinare prevăzute la 
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articolul 88 alineatul (3).
(16) Refuzul de a acorda o autorizație de 
introducere pe piață reprezintă o 
interdicție de a introduce pe piață 
dispozitivele menționate la articolul 41a 
alineatul (1) în întreaga Uniune.
(17) După acordarea autorizației de 
introducere pe piață, titularul acesteia 
informează Agenția cu privire la data 
introducerii efective pe piață a 
dispozitivului medical în statele membre, 
ținând seama de diferitele forme de 
prezentare autorizate.
(18) Titularul autorizației de introducere 
pe piață informează, de asemenea, 
Agenția dacă produsul încetează să mai 
fie introdus pe piață, temporar sau 
permanent, prezentând motivele medicale 
și/sau economice care au determinat acest 
lucru.

Or. en

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 41 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41d

Comitetul de autorizare a dispozitivelor 
medicale

(1) Comitetul de autorizare a 
dispozitivelor medicale are următoarea 
componență:
(a) câte un membru și un membru 
supleant numiți de fiecare stat membru în 
conformitate cu alineatul (3) din 
prezentul articol;
(b) șase membri numiți de Comisie, 
pentru a asigura disponibilitatea în cadrul 
Comitetului a competențelor de 
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specialitate relevante în materie de 
dispozitive medicale, pe baza unei invitații 
publice de manifestare a interesului;
(c) un membru și un membru supleant 
numiți de Comisie, pe baza unei invitații 
publice de manifestare a interesului, după 
consultarea Parlamentului European, 
pentru a reprezenta cadrele medicale;
(d) un membru și un membru supleant 
numiți de Comisie, pe baza unei invitații 
publice de manifestare a interesului, după 
consultarea Parlamentului European, 
pentru a reprezenta organizațiile 
pacienților.
Membrii supleanți îi reprezintă pe membri 
în absența acestora și votează în numele 
lor. Membrii supleanți menționați la litera 
(a) pot fi numiți raportori în conformitate 
cu articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004.
(2) Un stat membru își poate delega 
sarcinile din cadrul Comitetului de 
autorizare a dispozitivelor medicale unui 
alt stat membru. Fiecare stat membru 
poate reprezenta cel mult un alt stat 
membru.
(3) Membrii și membrii supleanți ai 
Comitetului de autorizare a dispozitivelor 
medicale sunt numiți pe baza 
cunoștințelor lor de specialitate în 
domeniul dispozitivelor medicale pentru a 
garanta cele mai înalte niveluri de 
specializare și o gamă largă de cunoștințe
de specialitate. În acest sens, statele 
membre cooperează cu consiliul de 
administrație al Agenției și cu Comisia 
pentru a se asigura că componența 
Comitetului de autorizare a dispozitivelor 
medicale acoperă domeniile științifice 
relevante pentru sarcinile sale.
(4) Membrii și membrii supleanți ai 
Comitetului de autorizare a dispozitivelor 
medicale sunt numiți pentru un mandat 
de trei ani, care poate fi prelungit o dată, 
iar ulterior poate fi reînnoit în 
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conformitate cu procedurile menționate la 
alineatul (1). Comitetul își alege 
președintele dintre membrii săi titulari, 
pentru un mandat de trei ani, care poate fi 
prelungit o dată.
(5) Articolul 61 alineatele (3), (4), (5), (6), 
(7) și (8) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 se aplică Comitetului de 
autorizare a dispozitivelor medicale.
(6) Mandatul Comitetului de autorizare a 
dispozitivelor medicale include toate 
aspectele evaluării dispozitivelor medicale 
în sensul procedurilor prevăzute la 
articolele 41c și 41f.

Or. en

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 41 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41e

Procedura descentralizată
(1) Statele membre verifică în sistemul
electronic de autorizații de introducere pe 
piață menționat la articolul 41b dacă nu 
sunt în curs de examinare alte cereri și 
dacă nu au fost deja emise alte autorizații 
de introducere pe piață pentru același 
dispozitiv medical.
(2) În cazul în care un stat membru 
constată că într-un alt stat membru este 
examinată o altă cerere de autorizație de 
introducere pe piață pentru același 
dispozitiv medical, statul membru 
respectiv refuză evaluarea cererii și îl 
informează imediat pe solicitant.
(3) În cazul în care un stat membru a 
autorizat un dispozitiv medical care face 
obiectul unei cereri de autorizație de 
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introducere pe piață într-un alt stat 
membru, acesta din urmă respinge 
cererea și îl informează imediat pe 
solicitant.
(4) Statele membre iau toate măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
procedura de acordare a autorizației de 
introducere pe piață pentru un dispozitiv 
menționat la articolul 41a alineatul (2) se 
încheie în termen de maximum 210 zile de 
la depunerea unei cereri valabile.
(5) Autoritatea națională competentă a 
unui stat membru poate solicita 
producătorului, o singură dată, să 
prezinte informații suplimentare care sunt 
necesare, din motive științifice, pentru 
evaluarea cererii de autorizație de 
introducere pe piață. Solicitarea poate 
include o cerere de eșantioane sau o vizită 
la fața locului la sediul producătorului.
Perioada menționată la alineatul (4) se 
suspendă până la furnizarea informațiilor 
suplimentare solicitate, dar nu mai mult 
de 60 de zile.
(6) În cazul în care un solicitant își 
retrage cererea de autorizație de 
introducere pe piață înaintată autorității 
competente a unui stat membru înainte să 
fi fost emis vreun aviz privind cererea în 
cauză, solicitantul comunică autorității 
competente a statului membru în cauză 
motivele retragerii cererii. Autoritatea 
națională competentă face publice aceste 
informații și publică raportul de evaluare, 
în cazul în care este disponibil, după ce 
elimină toate informațiile cu caracter de 
confidențialitate comercială.

(7) Solicitantul este informat de către 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză imediat ce este acordată 
autorizația.
(8) Autoritatea națională competentă face 
publică autorizația de introducere pe piață 
fără întârziere, în termen de maximum 15 
zile.
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(9) Autoritatea națională competentă 
întocmește un raport de evaluare și face 
comentarii pe dosar, în special în ceea ce 
privește rezultatul investigațiilor clinice și 
sistemul de gestionare a riscurilor.
(10) După eliminarea tuturor 
informațiilor care prezintă caracter de 
confidențialitate comercială, autoritatea 
națională competentă pune la dispoziția 
publicului raportul de evaluare, împreună 
cu motivele care justifică avizul, fără 
întârziere, în termen de maximum 15 zile.
(11) Statele membre informează Agenția 
cu privire la eventualele autorizații de 
introducere pe piață acordate.

(12) După acordarea autorizației de 
introducere pe piață, titularul acesteia 
informează autoritatea competentă a 
statului membru emitent cu privire la data 
introducerii efective pe piață a 
dispozitivului medical în respectivul stat 
membru.
(13) Titularul autorizației de introducere 
pe piață informează, de asemenea, 
autoritatea competentă dacă dispozitivul 
medical încetează să mai fie introdus pe 
piață în statul membru respectiv, 
temporar sau permanent, prezentând 
motivele medicale și/sau economice care 
au determinat acest lucru.

Or. en

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 41 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41f

Recunoașterea reciprocă a autorizațiilor 
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descentralizate de introducere pe piață
(1) MDCG instituit la articolul 78 este 
responsabil pentru examinarea tuturor 
aspectelor legate de autorizarea 
introducerii pe piață în mai multe state 
membre a unui dispozitiv medical care 
poate fi autorizat în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 41e.
(2) În vederea acordării autorizației de 
introducere pe piață pentru un astfel de 
dispozitiv medical în mai multe state 
membre, solicitantul depune o cerere pe 
baza unui dosar identic la autoritățile 
competente din statele membre respective.
Dosarul conține informațiile și 
documentele menționate în anexele VIII, 
IX și X la prezentul regulament.
Documentele prezentate includ o listă a 
statelor membre vizate în cerere.
Solicitantul cere unuia dintre statele 
membre să acționeze în calitate de „stat 
membru de referință” și să elaboreze un 
raport de evaluare a dispozitivului 
medical în conformitate cu alineatul (3) 
sau (4).
(3) În cazul în care în momentul 
depunerii cererii a fost deja emisă o 
autorizație de introducere pe piață pentru 
respectivul dispozitiv medical, statul 
membru în cauză recunoaște autorizația 
de introducere pe piață emisă de statul 
membru de referință, și anume statul 
membru care a emis pentru prima dată 
autorizația de introducere pe piață. În 
acest scop, titularul autorizației de 
introducere pe piață solicită statului 
membru de referință să actualizeze 
raportul existent de evaluare a 
dispozitivului medical autorizat. Statul 
membru de referință actualizează raportul 
de evaluare în termen de 90 de zile de la 
primirea unei cereri valabile. Raportul de 
evaluare, însoțit de orice alte informații 
sau documente relevante, se transmite 
statului membru în cauză și solicitantului.
(4) În cazul în care în momentul 
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depunerii cererii nu a fost încă emisă o 
autorizație de introducere pe piață pentru 
respectivul dispozitiv medical, solicitantul 
cere statului membru de referință să 
elaboreze un proiect de raport de 
evaluare. Statul membru de referință 
întocmește raportul în termen de 120 de 
zile de la primirea unei cereri valabile și îl 
transmite statelor membre în cauză și 
solicitantului.
(5) În termen de 90 de zile de la primirea 
documentelor menționate la alineatele (3) 
și (4), statele membre în cauză aprobă 
raportul de evaluare și informează statul 
membru de referință cu privire la aceasta.
Statul membru de referință constată 
acordul tuturor părților, închide 
procedura și îl informează pe solicitant în 
consecință.
(6) Fiecare stat membru în care s-a depus 
o cerere în conformitate cu alineatul (2) 
adoptă o decizie în conformitate cu 
raportul de evaluare aprobat, în termen de 
30 de zile de la confirmarea acordului.
(7) Dacă în termenul prevăzut la alineatul 
(5) un stat membru în cauză nu poate 
aproba raportul de evaluare din cauza 
unui risc potențial grav pentru sănătatea 
publică, respectivul stat membru 
transmite o descriere detaliată a motivelor 
care stau la baza poziției sale statului
membru de referință, celorlalte state 
membre în cauză și solicitantului.
Elementele de dezacord se supun de 
îndată atenției MDCG.
(8) În cadrul MDCG, toate statele membre 
menționate la alineatul (7) depun eforturi 
pentru a ajunge la un acord privind 
acțiunile de întreprins. Ele îi dau 
solicitantului posibilitatea să își prezinte 
punctul de vedere oral sau în scris. În 
cazul în care, în termen de 60 de zile de la 
comunicarea elementelor de dezacord, 
statele membre ajung la un acord, statul 
membru de referință constată acordul, 
încheie procedura și îl informează pe 
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solicitant în consecință. Se aplică 
prevederile alineatului (6).
(9) În cazul în care statele membre nu 
reușesc să ajungă la un acord în termenul 
de 60 de zile stabilit la alineatul (7), 
Agenția este informată de îndată în 
vederea aplicării procedurii prevăzute la 
articolul 41g. Agenției i se pune la 
dispoziție o descriere detaliată a 
elementelor în legătură cu care statele 
membre nu au putut ajunge la un acord și 
motivele acestui dezacord. Solicitantului i 
se transmite o copie.
(10) De îndată ce este informat că Agenția 
a fost sesizată în acest sens, solicitantul 
transmite Agenției, fără întârziere, o copie 
a informațiilor și documentelor 
menționate la alineatul (2).
(11) În situația prevăzută la alineatul (9), 
statele membre care au aprobat raportul 
de evaluare al statului membru de 
referință pot să autorizeze dispozitivul 
medical, la cererea solicitantului, fără să 
aștepte rezultatul procedurii prevăzute la 
articolul 41g. În acest caz, autorizația este 
acordată fără să aducă atingere 
rezultatului acestei proceduri.

Or. en

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 41 g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41g

Procedura de arbitraj în caz de dezacord 
cu privire la recunoașterea reciprocă a 
autorizațiilor de introducere pe piață

(1) În cazul în care se face trimitere la 
procedura prevăzută la prezentul articol, 
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Comitetul pentru dispozitive medicale 
examinează problema respectivă și emite 
un aviz motivat în termen de 60 de zile de 
la data la care a fost sesizat.
În caz de urgență și la propunerea 
președintelui, comitetul poate conveni 
asupra unui termen mai scurt.
(2) În vederea examinării problemei, 
Comitetul pentru dispozitive medicale îl 
numește raportor pe unul dintre membrii 
săi. Comitetul poate, de asemenea, numi 
experți independenți pentru a primi 
consultanță privind chestiuni specifice. La 
numirea experților, comitetul le stabilește 
sarcinile și specifică termenul de realizare 
a acestora.
(3) Înainte de emiterea avizului, 
Comitetul pentru dispozitive medicale 
oferă solicitantului sau titularului 
autorizației de introducere pe piață 
posibilitatea de a prezenta explicații 
verbale sau scrise, într-un termen pe care 
îl precizează.
Comitetul poate suspenda termenele 
menționate la alineatul (1) pentru a-i 
permite solicitantului sau titularului 
autorizației de introducere pe piață să își 
pregătească explicațiile.
(4) Agenția informează de îndată 
solicitantul sau titularul autorizației de 
introducere pe piață cu privire la avizul 
comitetului în privința autorizării 
introducerii pe piață a dispozitivului 
medical în cauză.

În termen de 15 zile de la primirea 
avizului Comitetului pentru dispozitive 
medicale, solicitantul sau titularul 
autorizației de introducere pe piață poate 
notifica Agenției în scris intenția sa de a 
cere o reexaminare a avizului. În acest 
caz, el transmite Agenției motivele 
detaliate ale cererii în termen de 60 de zile 
de la primirea avizului.
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În termen de 60 de zile de la data primirii 
motivelor pentru cerere, comitetul își 
reexaminează avizul. Comitetul numește 
un alt raportor și, dacă este cazul, un alt 
coraportor, diferiți de raportorul și 
coraportorul numiți pentru avizul inițial.
În procedura de reexaminare sunt 
abordate doar aspectele pe care le-a 
identificat solicitantul sau titularul 
autorizației de introducere pe piață și se 
utilizează doar datele științifice 
disponibile în momentul adoptării 
avizului inițial al comitetului. Solicitantul 
sau titularul autorizației de introducere pe 
piață poate solicita ca, în cadrul 
reexaminării, comitetul să consulte 
comitetul consultativ instituit la articolul 
78a.
Motivația concluziei reexaminării se 
anexează la raportul de evaluare 
menționat la alineatul (5) din prezentul 
articol.
(5) În termen de 15 zile de la adoptarea 
avizului definitiv al Comitetului pentru 
dispozitive medicale, Agenția îl transmite 
statelor membre, Comisiei și solicitantului 
sau titularului autorizației de introducere 
pe piață, însoțit de raportul de evaluare a 
dispozitivului medical și de motivația 
concluziilor sale.
În cazul unui aviz favorabil privind 
cererea de recunoaștere reciprocă a unei 
autorizații descentralizate de introducere 
pe piață pentru un dispozitiv medical 
menționat la articolul 41f, la aviz se 
anexează următoarele documente:
(a) documentele de însoțire menționate la 
articolul 41f alineatul (2);
(b) eventualele condiții care afectează 
autorizația;
(c) detalii cu privire la orice condiții 
recomandate sau orice restricții impuse în 
legătură cu utilizarea sigură și eficace a 
dispozitivului medical;
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(d) textul propus pentru eticheta și 
prospectul dispozitivului medical.
(6) În termen de 15 zile de la primirea 
avizului menționat la alineatul (5), 
Comisia întocmește proiectul deciziei care 
urmează să fie luată cu privire la cerere, 
ținând seama de legislația Uniunii.
În cazul unui proiect de decizie care 
prevede acordarea autorizației de 
introducere pe piață, se anexează 
documentele menționate la alineatul (5).
În cazul în care proiectul de decizie diferă 
de avizul Agenției, Comisia anexează, de 
asemenea, o explicație detaliată a 
motivelor care stau la baza acestor 
diferențe.
Proiectul de decizie este transmis statelor 
membre și solicitantului sau titularului 
autorizației de introducere pe piață.
Statele membre au la dispoziție 22 de zile 
pentru a trimite Comisiei observații în 
scris cu privire la proiectul de decizie. Cu 
toate acestea, dacă trebuie luată o decizie 
urgentă, președintele Comitetului pentru 
dispozitive medicale poate stabili un 
termen mai scurt, în funcție de urgența 
situației. Acest termen nu este mai scurt 
de cinci zile, în afara unor situații 
excepționale.
(7) Statele membre pot solicita în scris ca 
proiectul de decizie menționat la alineatul 
(6) să fie discutat într-o ședință plenară a 
Comitetului pentru dispozitive medicale, 
în conformitate cu articolul 88 alineatul 
(1), motivându-și solicitarea.
În cazul în care, în opinia Comisiei, 
observațiile scrise ale unui stat membru 
ridică noi chestiuni importante de ordin 
științific sau tehnic care nu au fost 
abordate în avizul emis de Agenție, 
președintele Comitetului pentru 
dispozitive medicale suspendă procedura 
și trimite cererea înapoi Agenției pentru a 
fi reexaminată.
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(8) Comisia adoptă o decizie finală în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 88 alineatul (3), în termen de 30 
zile de la încheierea acesteia. Comisia 
actualizează informațiile privind 
dispozitivul în cauză în sistemul electronic 
prevăzut la articolul 41b.
(9) Refuzul de a acorda o autorizație de 
introducere pe piață reprezintă o 
interdicție de a introduce pe piață 
respectivul dispozitiv în întreaga Uniune.
(10) Decizia menționată la alineatul (8) se 
adresează tuturor statelor membre și se 
comunică titularului autorizației de 
introducere pe piață sau solicitantului.
Statele membre în cauză și statul membru 
de referință acordă sau retrag autorizația 
de introducere pe piață ori modifică, după 
caz, condițiile de autorizare în măsura 
necesară pentru a se conforma deciziei, în 
termen de 30 de zile de la notificare.
Statele membre informează Comisia și 
Agenția cu privire la aceasta.

Or. en

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 41 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41h

Modificarea autorizației de introducere pe 
piață

(1) Orice cerere a titularului unei 
autorizații de introducere pe piață de 
modificare a unei autorizații de 
introducere pe piață care a fost acordată 
în conformitate cu dispozițiile articolelor 
41c, 41e și 41f se înaintează tuturor 
statelor membre care au autorizat anterior 
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dispozitivul medical în cauză.
Comisia este împuternicită să adopte, în 
consultare cu Agenția și în conformitate 
cu articolul 89 din prezentul regulament, 
acte delegate pentru adoptarea 
modalităților adecvate de examinare a 
modificărilor condițiilor conexe unei 
autorizații de introducere pe piață.
(2) În caz de arbitraj supus Comisiei, 
procedura prevăzută la articolul 41g se 
aplică prin analogie modificărilor aduse 
autorizației de introducere pe piață.
(3) În cazul în care un stat membru 
consideră că pentru protecția sănătății 
publice este necesară modificarea unei 
autorizații de introducere pe piață care a 
fost acordată în conformitate cu 
dispozițiile prezentului capitol ori 
suspendarea sau retragerea acesteia, 
statul membru în cauză sesizează de 
îndată Agenția în vederea aplicării 
procedurii prevăzute la articolul 41g.
În cazuri excepționale, atunci când este 
esențial să se acționeze de urgență pentru 
a proteja sănătatea publică până la luarea 
unei decizii definitive, un stat membru 
poate să suspende introducere pe piață și 
utilizarea dispozitivului medical în cauză 
pe teritoriul său. Acesta informează 
Comisia, Agenția și celelalte state membre 
cu privire la motivele acestei măsuri cel 
mai târziu în următoarea zi lucrătoare.

Or. en

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Producătorii de dispozitive clasificate (2) Producătorii de dispozitive clasificate 
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în clasa III, altele decât cele fabricate la 
comandă sau care fac obiectul unei 
investigații, sunt supuse unei evaluări a 
conformității pe baza asigurării totale a 
calității și a examinării dosarului 
proiectului, astfel cum se specifică în anexa 
VIII. În mod alternativ, producătorul poate 
alege să aplice o evaluare a conformității
bazată pe examinarea de tip, astfel cum se 
specifică în anexa IX împreună cu o
evaluare a conformității pe baza verificării 
conformității produsului, astfel cum se 
specifică în anexa X.

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

În cazul dispozitivelor menționate la 
articolul 1 alineatul (4) primul paragraf,
organismul notificat urmează procedura 
de consultare astfel cum se specifică în 
secțiunea 6.1 a capitolului II din anexa VIII 
sau în secțiunea 6 a anexei IX, după caz.

În cazul dispozitivelor menționate la 
articolul 1 alineatul (4) primul paragraf,
Comitetul de autorizare a dispozitivelor 
medicale menționat la articolul 41c sau 
autoritatea națională urmează procedura 
de consultare astfel cum se specifică în 
secțiunea 6.1 a capitolului II din anexa VIII 
sau în secțiunea 6 a anexei IX, după caz.

În cazul dispozitivelor care sunt 
reglementate prin prezentul regulament în 
conformitate cu articolul 1 alineatul (2) 
litera (e), organismul notificat urmează 
procedura de consultare astfel cum se 
specifică în secțiunea 6.2 a capitolului II 
din anexa VIII sau în secțiunea 6 din anexa 
IX, după caz.

În cazul dispozitivelor care sunt 
reglementate prin prezentul regulament în 
conformitate cu articolul 1 alineatul (2) 
litera (e), autorizarea de introducere pe 
piață urmează procedura de consultare 
astfel cum se specifică în secțiunea 6.2 a 
capitolului II din anexa VIII sau în 
secțiunea 6 din anexa IX, după caz.

Or. en

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Producătorii de dispozitive clasificate 
în clasa IIb, altele decât cele fabricate la 
comandă sau care fac obiectul unei 
investigații, sunt supuse unei evaluări a 
conformității pe baza asigurării totale a 

(3) Prin derogare de la articolul 41a, 
producătorii de dispozitive clasificate în 
clasa IIb, altele decât cele fabricate la 
comandă sau care fac obiectul unei 
investigații, sunt supuse unei evaluări a
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calității astfel cum se specifică în anexa 
VIII, cu excepția capitolului II al acesteia, 
cu evaluarea documentației proiectului din 
documentația tehnică pe o bază 
reprezentativă. În mod alternativ, 
producătorul poate alege să aplice o 
evaluare a conformității bazată pe 
examinarea de tip, astfel cum se specifică 
în anexa IX împreună cu o evaluare a 
conformității pe baza verificării 
conformității produsului, astfel cum se 
specifică în anexa X.

conformității pe baza asigurării totale a 
calității astfel cum se specifică în anexa 
VIII, cu excepția capitolului II al acesteia, 
cu evaluarea documentației proiectului din 
documentația tehnică pe o bază 
reprezentativă. În mod alternativ, 
producătorul poate alege să aplice o 
evaluare a conformității bazată pe 
examinarea de tip, astfel cum se specifică 
în anexa IX împreună cu o evaluare a 
conformității pe baza verificării 
conformității produsului, astfel cum se 
specifică în anexa X.

Or. en

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Prin derogare de la articolul 41a, 
producătorii de dispozitive clasificate în 
clasa IIa, altele decât cele fabricate la 
comandă sau care fac obiectul unei 
investigații, fac obiectul unei evaluări a 
conformității pe baza asigurării totale a 
calității astfel cum se specifică în anexa 
VIII, cu excepția capitolului II al acesteia, 
cu evaluarea documentației proiectului în 
cadrul documentației tehnice pe o bază 
reprezentativă. În mod alternativ, 
producătorul poate alege să întocmească 
documentația tehnică prezentată în anexa II 
împreună cu o evaluare a conformității pe 
baza verificării conformității produsului, 
astfel cum se specifică în anexa X partea A 
secțiunea 7 sau în partea B secțiunea 8.

Or. en
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Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 43 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Implicarea organismelor notificate Implicarea organismelor notificate în 
procedura de evaluare a conformității

Or. en

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În cazul în care procedura de evaluare a 
conformității necesită implicarea unui 
organism notificat, producătorul poate 
înainta o cerere unui organism notificat la 
alegerea sa, cu condiția ca organismul să 
fie notificat cu privire la activitățile de 
evaluare a conformității, procedurile de 
evaluare a conformității și dispozitivele în 
cauză. În cazul în care producătorul 
înaintează o cerere unui organism 
notificat aflat într-un alt stat membru 
decât cel în care este înregistrat, 
producătorul informează autoritatea sa 
națională responsabilă pentru 
organismele notificate cu privire la 
cerere. O cerere nu poate fi înaintată în 
paralel mai mult decât unui singur 
organism notificat pentru aceeași activitate 
de evaluare a conformității.

Or. en
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Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat
Mecanismul de supraveghere a anumitor

evaluări ale conformității
(1) Organismele notificate notifică 
Comisiei cererile de evaluări ale 
conformității dispozitivelor clasificate în 
clasa III, cu excepția cererilor de 
completare sau reînnoire a certificatele 
existente. Notificarea este însoțită de 
proiectul de instrucțiuni de utilizare 
menționate în anexa I secțiunea 19.3 și de 
proiectul de rezumat al caracteristicilor în 
materie de siguranță și performanță 
clinică menționat la articolul 26. În 
notificarea sa, organismul notificat indică 
data estimată până la care evaluarea 
conformității trebuie să fie încheiată.
Comisia transmite de îndată MDCG 
notificarea și documentele însoțitoare.
(2) În termen de 28 de zile de la primirea 
informațiilor menționate la alineatul (1), 
MDCG poate solicita organismului 
notificat să prezinte un rezumat al 
evaluării preliminare a conformității 
înainte de eliberarea unui certificat. La 
sugestia oricăruia dintre membrii săi sau 
a Comisiei, MDCG decide cu privire la 
formularea unei astfel de cereri în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 78 alineatul (4). În cererea sa, 
MDCG indică motivul de sănătate valabil 
din punct de vedere științific pentru 
selectarea dosarului respectiv pentru 
prezentarea unui rezumat al evaluării 
preliminare a conformității. Atunci când 
se selectează un anumit dosar pentru 
prezentarea rezumatului respectiv, se ia în 
considerare în mod corespunzător 
principiul egalității de tratament.
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În termen de cinci zile de la primirea 
cererii din partea MDCG, organismul 
notificat informează producătorul în acest 
sens.
(3) MDCG poate prezenta observații 
privind rezumatul evaluării preliminare a 
conformității cel târziu în termen de 60 de 
zile după prezentarea rezumatului 
respectiv. În această perioadă și cel târziu 
în termen de 30 de zile de la transmiterea 
rezumatului, MDCG poate solicita 
prezentarea de informații suplimentare 
care, din motive valabile din punct de 
vedere științific, sunt necesare pentru 
analiza evaluării preliminare a 
conformității organismului notificat.
Aceasta poate include o cerere de 
eșantioane sau o vizită la fața locului la 
sediul producătorului. Până la furnizarea 
informațiilor suplimentare solicitate, 
perioada pentru prezentarea de observații 
menționată la prima teză a prezentului 
paragraf se suspendă. Cererile ulterioare 
de informații suplimentare din partea 
MDCG nu suspendă perioada de 
prezentare a observațiilor.
(4) Organismul notificat ia în considerare 
în mod corespunzător orice observație 
primită în conformitate cu alineatul (3).
El transmite Comisiei o explicație a 
modului în care aceste observații au fost 
luate în considerare, inclusiv orice 
justificare adecvată pentru a nu ține 
seama de observațiile primite, precum și 
decizia sa finală cu privire la evaluarea 
conformității în cauză. Comisia transmite 
imediat MDCG informațiile respective.
(5) În cazul în care se consideră necesar 
pentru protecția siguranței pacienților și a 
sănătății publice, Comisia poate stabili, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, anumite categorii sau grupuri de 
dispozitive, altele decât dispozitivele din 
clasa III, la care alineatele (1) - (4) se 
aplică în cursul unei perioade de timp 
prestabilite. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
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procedura de examinare menționată la 
articolul 88 alineatul (3).
Măsurile adoptate în temeiul prezentului 
alineat pot fi justificate doar prin unul 
sau mai multe dintre următoarele criterii:
(a) noutatea dispozitivului sau a 
tehnologiei pe care se bazează dispozitivul 
și impactul său semnificativ de ordin 
clinic sau referitor la sănătatea publică;
(b) o modificare adversă a raportului 
riscuri-beneficii al unei anumite categorii 
sau al unui anumit grup de dispozitive din 
cauza preocupărilor legate de sănătate 
valabile din punct de vedere științific în 
ceea ce privește componentele sau 
materialul sursă sau în ceea ce privește 
impactul asupra sănătății în caz de 
funcționare defectuoasă;
(c) o creștere a ratei incidentelor grave 
raportate în conformitate cu articolul 61, 
în ceea ce privește o anumită categorie 
sau un anumit grup de dispozitive;
(d) discrepanțe semnificative privind 
evaluarea conformității realizată de 
diferite organisme notificate pe dispozitive 
similare în mod substanțial;
(e) preocupările legate de sănătatea 
publică privind o anumită categorie sau 
un anumit grup de dispozitive sau 
tehnologia pe care se bazează acestea.
(6) Comisia pune la dispoziția publicului 
un rezumat al observațiilor transmise în 
conformitate cu alineatul (3) și rezultatul 
procedurii de evaluare a conformității. Ea 
nu divulgă date cu caracter personal sau 
informații cu caracter de confidențialitate 
comercială.
(7) Comisia instituie infrastructura 
tehnică pentru schimbul de date prin 
mijloace electronice între organismele 
notificate și MDCG în sensul prezentului 
articol.
(8) Comisia, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, poate adopta 
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modalitățile și aspectele procedurale 
privind transmiterea și rezumatul 
evaluării preliminare a conformității în 
conformitate cu alineatele (2) și (3).
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 88 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) pentru a verifica siguranța clinică și 
eficacitatea dispozitivelor, inclusiv 
beneficiile pentru pacient, atunci când 
este utilizat în scopul preconizat, în 
populația țintă și în conformitate cu 
instrucțiunile de utilizare;

Or. en

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Investigațiile clinice sunt concepute și 
realizate astfel încât drepturile, siguranța și 
bunăstarea subiecților care participă la 
acestea sunt protejate, în conformitate cu 
articolul 50a alineatul (3), și datele clinice 
generate în urma investigațiilor clinice 
respective vor fi fiabile și solide.

Or. en
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Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 50 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 50a
Implicarea Comitetului de etică

(1) Autorizația de a efectua o investigație 
clinică poate fi acordată numai în cazul în 
care un comitet de etică independent a 
prezentat anterior o evaluare pozitivă a 
acelei investigații.
(2) Declarația Comitetului de etică se 
referă în special la justificarea medicală, 
la acordul subiecților testelor ce participă 
la investigații clinice, în urma furnizării 
de informații complete cu privire la 
investigațiile clinice și la caracterul 
adecvat al investigatorilor și al facilităților 
de cercetare.
(3) Comitetul de etică se asigură că 
drepturile, siguranța și sănătatea 
subiecților care participă la acestea sunt 
protejate.
(4) El este independent în raport cu 
cercetătorii și sponsorii și nu este supus 
niciunei influențe necorespunzătoare. El 
acționează în conformitate cu legislația și 
regulamentele țării sau ale țărilor în care 
este realizată cercetarea și trebuie să 
respecte toate normele și standardele 
internaționale relevante.
(5) Comitetul de etică este alcătuit dintr-
un număr clar definit de membri și 
înlocuitori care includ cadre medicale, 
persoane care nu sunt specialiști și cel 
puțin un pacient sau un reprezentant al 
unui pacient experimentat și bine 
informat, care dețin în mod colectiv 
calificările și experiența relevante pentru 
a putea reexamina și evalua aspectele 
științifice, medicale și etice ale 
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investigației clinice propuse.
(6) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a crea comitete de etică 
acolo unde acestea nu există și pentru a le 
facilita activitatea.
Statele membre publică numărul, numele 
și profesia membrilor și ale supleanților 
acestora în Comitetul de etică și 
informează Comisia cu privire la 
componența sa și data la care acesta a 
început să funcționeze.

Or. en

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care statul membru (3) În cazul în care statul membru 
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consideră că investigația clinică pentru care 
s-a depus cererea nu intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament sau că 
cererea este incompletă, el informează 
sponsorul în acest sens și stabilește o 
perioadă maximă de șase zile pentru ca 
sponsorul să prezinte observații sau să 
completeze cererea.

consideră că investigația clinică pentru care 
s-a depus cererea nu intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament sau că 
cererea este incompletă, el informează 
sponsorul în acest sens și stabilește o 
perioadă maximă de zece zile pentru ca 
sponsorul să prezinte observații sau să 
completeze cererea.

Or. en

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera g a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) metodologia ce trebuie utilizată, 
numărul subiecților ce iau parte și 
rezultatul pe care îl urmărește studiul.

Or. en

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La finalizarea investigației clinice, 
sponsorul introduce în sistemul electronic 
menționat la articolul 53 un rezumat al 
rezultatelor acesteia alcătuit astfel încât 
să poată fi înțeles de către o persoană 
care nu este specialist.

Or. en

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când înființează sistemul 
electronic menționat la alineatul (1), 
Comisia se asigură că acesta este 
interoperabil cu baza de date a UE pentru 
trialuri clinice cu medicamente de uz uman 

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

instituită în conformitate cu articolul […] 
din Regulamentul (UE) nr. […/…]. Cu 
excepția informațiilor menționate la 
articolul 52, informațiile colectate și 
prelucrate în sistemul electronic sunt 
accesibile pentru statele membre și pentru 
Comisie. Comisia se asigură, de 
asemenea, că personalul medical are 
acces la sistemul electronic.

Or. en

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În urma unei cereri justificate, toate 
informațiile referitoare la un anumit 
dispozitiv medical disponibile în sistemul 
electronic sunt puse la dispoziția părții 
care a solicitat acest lucru, cu excepția 
cazului în care, pentru toate informațiile 
sau pentru anumite părți din acestea, 
confidențialitatea este justificată pentru 
oricare din următoarele motive:
(a) protecția datelor cu caracter personal 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
45/2001;
(b) protejarea informațiilor sensibile din 
punct de vedere comercial;
(c) supravegherea eficace a efectuării 
investigației clinice de către statul 
membru (statele membre) în cauză.

Or. en

Justificare

Este important ca personalul medical să aibă, de asemenea, acces corespunzător la sistemul 
electronic privind investigațiile clinice, ținând seama de faptul că acesta cuprinde rapoarte 
cu privire la evenimente adverse grave și deficiențe ale dispozitivelor. Este, de asemenea, 
important să se asigure că, în cazul în care este în interesul public, există o modalitate de a 
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solicita informații existente, care, altfel, nu sunt ușor accesibile fără o cerere specială.

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un stat membru a 
refuzat, a suspendat sau a anulat o 
investigație clinică sau a solicitat o 
modificare substanțială sau oprirea 
temporară a unei investigații clinice, sau a 
primit o notificare din partea unui sponsor 
cu privire la încetarea anticipată a unei 
investigații clinice din motive de siguranță, 
statul membru respectiv comunică decizia 
sa și motivele care stau la baza ei tuturor 
celorlalte state membre și Comisiei prin 
intermediul sistemului electronic menționat 
la articolul 53.

(1) În cazul în care un stat membru a 
refuzat, a suspendat sau a anulat o 
investigație clinică sau a solicitat o 
modificare substanțială sau oprirea 
temporară a unei investigații clinice, sau a 
primit o notificare din partea unui sponsor 
cu privire la încetarea anticipată a unei 
investigații clinice din motive de siguranță 
sau eficacitate, statul membru respectiv 
comunică decizia sa și motivele pentru 
acea decizie tuturor celorlalte state membre 
și Comisiei prin intermediul sistemului 
electronic menționat la articolul 53.

Or. en

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care sponsorul a întrerupt 
temporar o investigație clinică din motive 
de siguranță, el informează statele membre 
în cauză în termen de 15 zile de la 
întreruperea temporară.

(1) În cazul în care sponsorul a întrerupt 
temporar o investigație clinică din motive 
de siguranță sau eficacitate, el informează 
statele membre în cauză în termen de 15 
zile de la întreruperea temporară.

Or. en
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Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sponsorul informează fiecare stat 
membru în cauză cu privire la încheierea 
unei investigații clinice care privește statul 
membru respectiv, furnizând o justificare 
în caz de încetare anticipată. Notificarea 
respectivă se efectuează în termen de 15 
zile de la sfârșitul investigației clinice care 
privește statul membru respectiv.

(2) Sponsorul informează fiecare stat 
membru în cauză cu privire la încheierea 
unei investigații clinice care privește statul 
membru respectiv, furnizând o justificare 
în caz de încetare anticipată, astfel încât 
toate statele membre să poată informa 
sponsorii ce efectuează concomitent 
investigații clinice similare pe teritoriul 
Uniunii despre rezultatele acelei 
investigații clinice. Notificarea respectivă 
se efectuează în termen de 15 zile de la 
sfârșitul investigației clinice care privește 
statul membru respectiv.

În cazul în care investigația este efectuată 
în mai multe state membre, sponsorul 
informează toate statele membre în cauză 
cu privire la încheierea definitivă a 
investigației clinice. Notificarea în cauză 
are loc în termen de 15 zile de la încheierea 
definitivă a investigației clinice.

În cazul în care investigația este efectuată 
în mai multe state membre, sponsorul 
informează toate statele membre în cauză 
cu privire la încheierea definitivă a 
investigației clinice. Informații cu privire 
la motivele pentru încetarea timpurie a 
investigațiilor clinice se furnizează, de 
asemenea, tuturor statelor membre, astfel 
încât acestea să poată informa sponsorii 
ce efectuează concomitent investigații 
clinice similare pe teritoriul Uniunii 
despre rezultatele acelei investigații 
clinice. Notificarea în cauză are loc în 
termen de 15 zile de la încheierea 
definitivă a investigației clinice.

Or. en

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cererea unică, sponsorul propune (2) În cererea unică, sponsorul propune 
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drept stat membru coordonator unul dintre 
statele membre în cauză. În cazul în care 
statul membru respectiv nu dorește să fie 
stat membru coordonator, el convine, în 
termen de șase zile de la depunerea cererii 
unice, cu un alt stat membru în cauză ca 
acesta din urmă să fie statul membru 
coordonator. În cazul în care niciun alt stat 
membru nu acceptă să fie statul membru 
coordonator, statul membru propus de către 
sponsor este statul membru coordonator. În 
cazul în care alt stat membru decât cel 
propus de către sponsor devine stat 
membru coordonator, termenul limită 
menționat la articolul 51 alineatul (2) 
începe să curgă din ziua următoare 
acceptării.

drept stat membru coordonator unul dintre 
statele membre în cauză. Statul membru 
raportor este ales dintre cele cinci state 
membre în cauză, în care trăiesc 
majoritatea subiecților care participă la 
investigația clinică. În cazul în care statul 
membru respectiv nu dorește să fie stat 
membru coordonator, el convine, în termen 
de șase zile de la depunerea cererii unice, 
cu un alt stat membru în cauză ca acesta 
din urmă să fie statul membru coordonator.
În cazul în care niciun alt stat membru nu 
acceptă să fie statul membru coordonator, 
statul membru propus de către sponsor este 
statul membru coordonator. În cazul în care 
alt stat membru decât cel propus de către 
sponsor devine stat membru coordonator, 
termenul limită menționat la articolul 51 
alineatul (2) începe să curgă din ziua 
următoare acceptării.

Or. en

Amendamentul 97

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) orice incident grav, incluzând data și 
locul acestuia, în privința dispozitivelor 
puse la dispoziție pe piața Uniunii; după 
caz, producătorul include informații cu 
privire la pacient sau utilizator și cu 
privire la cadrul medical implicat în 
incident;

Or. en
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Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre iau toate măsurile 
corespunzătoare pentru a încuraja cadrele 
medicale, utilizatorii și pacienții să 
raporteze autorităților lor competente 
incidentele grave suspectate menționate la 
alineatul (1) litera (a).

(3) Statele membre iau toate măsurile 
corespunzătoare, inclusiv campanii de 
informare specifice, pentru a încuraja 
cadrele medicale, utilizatorii și pacienții și 
a le permite acestora să raporteze 
autorităților lor competente incidentele 
grave suspectate menționate la alineatul (1) 
litera (a). Ele informează Comisia în 
legătură cu aceste măsuri.

Ele înregistrează și centralizează aceste 
rapoarte la nivel național. În cazul în care o 
autoritate competentă a unui stat membru 
obține astfel de rapoarte, ea ia măsurile 
necesare pentru a se asigura că
producătorul dispozitivului în cauză este 
informat cu privire la incident.
Producătorul asigură adoptarea unor 
măsuri ulterioare corespunzătoare.

Autoritățile competente ale statelor 
membre înregistrează și centralizează 
aceste rapoarte la nivel național. În cazul în 
care o autoritate competentă a unui stat 
membru obține astfel de rapoarte, ea 
informează fără întârziere producătorul 
dispozitivului în cauză. Producătorul 
asigură adoptarea unor măsuri ulterioare 
corespunzătoare.

În cazul în care o autoritate competentă a 
unui stat membru constată că rapoartele 
primite în conformitate cu primul 
paragraf se referă la un incident grav, 
aceasta introduce fără întârziere aceste 
rapoarte în sistemul electronic menționat 
la articolul 62, cu excepția cazului în care 
același incident a fost deja raportat de 
către producător.

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

Comisia, în cooperare cu statele membre 
și după consultarea partenerilor relevanți, 
inclusiv a organizațiilor pacienților și 
consumatorilor, elaborează formulare 
standard destinate raportării electronice și 
neelectronice a incidentelor grave de către 
cadrele medicale, utilizatori și pacienți.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie consolidate chestiunile legate de raportarea de către cadrele medicale, 
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utilizatori și pacienți. Formularele standard ar trebui elaborate de către Comisie, cu 
contribuții din partea organizațiilor pacienților și consumatorilor, atât în format electronic, 
cât și neelectronic, pentru utilizatorii care nu au acces la internet sau nu au cunoștințe de 
utilizare a calculatorului.

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În cazul în care există un interes legitim pentru colectarea de informații cu privire la 
incidentele grave legate de anumite dispozitive medicale într-un stadiu incipient, trebuie să se 
instituie un drept cuprinzător la informare.

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia se asigură că publicul larg are
un nivel corespunzător de acces la 
sistemul electronic. În special, aceasta se 
asigură că, în cazul în care se solicită 
informații cu privire la un anumit 
dispozitiv medical, acestea sunt puse la 
dispoziție fără întârziere și în termen de 
15 zile.

Or. en

Justificare

În cazul în care există un interes legitim pentru colectarea de informații cu privire la 
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incidentele grave legate de anumite dispozitive medicale într-un stadiu incipient, trebuie să se 
instituie un drept cuprinzător la informare.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Se referă la includerea acestei prevederi în articolul 61 alineatul (3).

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
se transmit de îndată prin sistemul 
electronic tuturor autorităților competente 
în cauză și sunt accesibile statelor membre, 
Comisiei, Agenției și cadrelor medicale.
Comisia se asigură, de asemenea, că 
publicul larg are un nivel corespunzător 
de acces la sistemul electronic. În special, 
aceasta se asigură că, în cazul în care se 
solicită informații cu privire la un anumit 
dispozitiv medical, acestea sunt puse la 
dispoziție fără întârziere și în termen de 
15 zile.
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Or. en

Justificare

Este important ca Agenția si cadrele medicale să aibă, de asemenea, acces deplin la sistemul 
electronic de supraveghere a pieței, deoarece el conține informații importante despre 
dispozitivele care prezintă riscuri pentru sănătate. Deși publicul ar putea avea un acces mai 
diferențiat, în cazul în care există un interes legitim pentru acumularea de cunoștințe cu 
privire la incidentele grave legate de anumite dispozitive medicale într-un stadiu incipient, 
trebuie să se instituie un drept cuprinzător la informare.

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

O). en

Justificare

Ar trebui instituit un comitet consultativ care să ofere în mod direct consiliere și cunoștințe de 
specialitate pentru a sprijini activitatea Comisiei, a MDCG și a statelor membre și care ar fi 
de preferat unui sistem de consiliere de la caz la caz.

Amendamentul 104

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- examinarea aspectelor legate de 
procedura recunoașterii reciproce, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 41e.

Or. en
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Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 78 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 78a

Comitetul consultativ
(1) Se înființează un comitet consultativ 
multidisciplinar, format din experți și 
reprezentanți ai părților interesate și ai 
organizațiilor societății civile, pentru a 
oferi sprijin, consiliere științifică și 
cunoștințe specializate MDCG, Comisiei 
și statelor membre cu privire la diferite 
aspecte ale tehnologiei medicale 
referitoare la dispozitivele medicale și la 
dispozitivele medicale de diagnostic in 
vitro, la cazurile-limită ce implică produse 
medicamentoase, țesuturi și celule umane, 
cosmetice, biocide, produse alimentare și, 
după caz, alte produse, precum și la alte 
aspecte ale punerii în aplicare a 
prezentului regulament.
(2) Comitetul consultativ se consultă cu 
AEM și cu Autoritatea Europeană pentru 
Siguranța Alimentară atunci când 
analizează cazuri-limită ce implică 
medicamente și produse alimentare.
(3) Comisia acordă sprijin logistic 
operațiunilor Comitetului consultativ.

Or. en

Justificare

Ar trebui instituit un comitet consultativ, care să ofere în mod direct consiliere și cunoștințe 
de specialitate pentru a sprijini activitatea Comisiei, a MDCG și a statelor membre și care ar 
fi de preferat unui sistem de consiliere de la caz la caz.
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Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) examinează aspectele legate de 
procedura recunoașterii reciproce în 
conformitate cu dispozițiile de la articolul 
41e.

Or. en

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Experților ce participă la Comitetul 
consultativ menționat la articolul 78a li se 
solicită să își declare interesele în ceea ce 
privește chestiunea în cauză

Or. en

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 83 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia și statele membre iau toate
măsurile necesare pentru a asigura crearea 
unor registre pentru anumite tipuri de 
dispozitive medicale care să colecteze 
experiența privind utilizarea ulterioară 
introducerii pe piață a unor astfel de 
dispozitive. Se înființează în mod 
sistematic registre pentru dispozitivele 
medicale din clasele IIb și III. Aceste 
registre contribuie la evaluarea 
independentă a siguranței și performanței 
dispozitivelor pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Capitolul II – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul II Capitolul VI
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Punerea la dispoziție a dispozitivelor, 
obligațiile operatorilor economici, marcajul 

CE, libera circulație

Punerea la dispoziție a dispozitivelor, 
obligațiile operatorilor economici, marcajul 

CE, libera circulație

Articolele din acest capitol: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22

Or. en

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Capitolul VI b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul VII
Reprelucrarea dispozitivelor medicale

Articolele din acest capitol: 15a, 15b, 15c, 
15d

Or. en

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Capitolul III – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul III Capitolul VIII
Identificarea și trasabilitatea dispozitivelor, 
înregistrarea dispozitivelor și a operatorilor 

economici, rezumatul siguranței și al 
performanțelor clinice, banca de date 

europeană conținând dispozitivele 
medicale

Identificarea și trasabilitatea dispozitivelor, 
înregistrarea dispozitivelor și a operatorilor 

economici, banca de date europeană 
referitoare la dispozitivele medicale

Articolele din acest capitol: 23, 24, 25, 27

Or. en
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Amendamentul 113

Propunere de regulament
Capitolul IV – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul IV Capitolul IV

Organismele notificate Organismele notificate

Articolele din acest capitol: 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40a, 43

Or. en

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Capitolul V - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul V Capitolul II
Clasificarea și evaluarea conformității Clasificarea dispozitivelor medicale

Articolele din acest capitol: 41

Or. en

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Capitolul II a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul III
Autorizația de introducere pe piață și 

evaluarea conformității
Articolele din acest capitol: 26, 41a, 41b, 
41c, 41d, 41e, 41f, 41g, 41h, 42, 44, 45, 
46, 47, 48,
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Or. en

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Capitolul VI – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul VI Capitolul V
Evaluarea clinică și investigațiile clinice Evaluarea clinică și investigațiile clinice

Articolele din acest capitol: 49, 50, 50a, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Or. en

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Capitolul VII – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul VII Capitolul IX
Vigilența și supravegherea pieței Vigilența și supravegherea pieței

Articolele din acest capitol: 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

Or. en
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Amendamentul 118

Propunere de regulament
Capitolul VIII – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul VIII Capitolul X
Cooperarea între statele membre, grupul de 
coordonare privind dispozitivele medicale, 
laboratoarele de referință ale UE, registrele 

privind dispozitivele medicale

Cooperarea între statele membre, grupul de 
coordonare privind dispozitivele medicale, 
laboratoarele de referință ale UE, registrele 

privind dispozitivele medicale

Articolele din acest capitol: 76, 77, 78, 
78a, 79, 80, 81, 82, 83

Or. en

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Capitolul IX – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul IX Capitolul XI
Confidențialitate, protecția datelor, 

finanțare, sancțiuni
Confidențialitate, protecția datelor, 

finanțare, sancțiuni

Articolele din acest capitol: 84, 85, 86, 87

Or. en

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 19.2 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) Dacă dispozitivul este de unică 
folosință, o indicație în acest sens. Indicația 
producătorului privind unica folosință 

(n) Dacă dispozitivul este de unică 
folosință, o indicație în acest sens.
Producătorul furnizează suficiente dovezi 
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trebuie să fie uniformă pe întreg teritoriul 
Uniunii.

că dispozitivul nu poate fi reprelucrat în 
siguranță. Indicația producătorului privind 
unica folosință este uniformă pe întreg 
teritoriul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 19.2 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) Dacă dispozitivul este un dispozitiv de 
unică folosință care a fost reprelucrat, o 
indicație a acestui fapt, numărul de 
cicluri de reprelucrare efectuate deja, 
precum și orice limitare în ceea ce 
privește numărul de cicluri de 
reprelucrare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 19.3 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) Dacă dispozitivul este reutilizabil, 
informații privind procesele adecvate care 
să permită reutilizarea, inclusiv curățarea, 
dezinfectarea, decontaminarea, ambalarea 
și, după caz, metoda validată de 
resterilizare. Se furnizează informații 
pentru identificarea momentului când 
dispozitivul nu mai poate fi reutilizat, de 
exemplu semnele de degradare a 
materialului sau numărul maxim de 
reutilizări permise.

(k) Dacă dispozitivul este reutilizabil, 
informații privind procesele adecvate care 
să permită reutilizarea, inclusiv curățarea, 
dezinfectarea, decontaminarea, ambalarea, 
numărul maxim de reutilizări permise și, 
după caz, metoda validată de resterilizare.
Se furnizează informații pentru 
identificarea momentului când dispozitivul 
nu mai poate fi reutilizat, de exemplu 
semnele de degradare a materialului.

Or. en
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Amendamentul 123

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(l) Cu excepția dispozitivelor menționate 
la articolul 15b, dacă dispozitivul poartă o 
indicație precizând că dispozitivul este de 
unică folosință, toate informațiile privind 
caracteristicile cunoscute și factorii tehnici 
cunoscuți fabricantului care ar putea genera 
un risc dacă dispozitivul ar fi reutilizat.
Dacă, în conformitate cu secțiunea 19.1 
litera (c), nu sunt necesare instrucțiuni de 
utilizare, informațiile sunt puse la 
dispoziția utilizatorului, la cerere.

Or. en

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 6.1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) planul de monitorizare clinică ulterioară 
introducerii pe piață (PMCF) și raportul de 
evaluare al PMCF în conformitate cu 
partea B din anexa XIII sau orice 
justificare a motivului pentru care PMCF 
nu este considerată necesară sau adecvată.

(d) planul de monitorizare clinică ulterioară 
introducerii pe piață (PMCF) și raportul de 
evaluare al PMCF, inclusiv o reexaminare 
a raportului de evaluare al PMCF de 
către un organism științific independent 
pentru dispozitivele medicale din clasa 
III, în conformitate cu partea B din anexa 
XIII sau orice justificare a motivului pentru 
care PMCF nu este considerată necesară 
sau adecvată

Or. en

Justificare

Pentru a promova transparența, este necesară o reexaminare suplimentară a raportului de 
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evaluare PMCF al producătorului pentru dispozitivele ce prezintă riscul cel mai ridicat, care 
să fie efectuată de un organism științific independent. ...

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Anexa V – partea A – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. dispozitiv de unică folosință 
reprelucrat (da/nu),

10. în cazul dispozitivelor de unică 
folosință, justificarea menționată la 
articolul 15a alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.4. Structura organizațională, distribuția 
responsabilităților și funcționarea 
organismului notificat sunt de așa natură 
încât să asigure încrederea în performanța 
și rezultatele activităților de evaluare a 
conformității efectuate.

1.1.4. Structura organizațională, distribuția 
responsabilităților și funcționarea 
organismului notificat sunt de așa natură 
încât să asigure încrederea în performanța 
și rezultatele activităților de evaluare a 
conformității efectuate.

Structura organizațională și funcțiile, 
responsabilitățile și autoritatea personalului 
său de conducere de nivel superior și ale 
altor categorii de personal cu influență 
asupra performanței și a rezultatelor 
activităților de evaluare a conformității 
sunt documentate în mod clar.

Structura organizațională și funcțiile, 
responsabilitățile și autoritatea personalului 
său de conducere de nivel superior și ale 
altor categorii de personal cu influență 
asupra performanței și a rezultatelor 
activităților de evaluare a conformității 
sunt documentate în mod clar. Aceste 
informații sunt puse la dispoziția 
publicului.

Or. en
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Amendamentul 127

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.3. Organismul notificat, personalul său 
de conducere de nivel superior și 
personalul responsabil cu îndeplinirea 
sarcinilor de evaluare a conformității

1.2.3. Organismul notificat, personalul său 
de conducere de nivel superior și 
personalul responsabil cu îndeplinirea 
sarcinilor de evaluare a conformității:

nu sunt proiectantul, producătorul, 
furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, 
proprietarul, utilizatorul sau agentul de 
mentenanță al produselor și nici 
reprezentantul autorizat al vreuneia dintre 
părțile respective. Acest lucru nu împiedică 
achiziționarea și utilizarea produselor 
evaluate care sunt necesare pentru 
operațiunile organismului notificat (de 
exemplu, echipamentul de măsurare), 
efectuarea evaluării conformității sau 
utilizarea unor astfel de produse în scopuri 
personale;

- nu sunt proiectantul, producătorul, 
furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, 
proprietarul, utilizatorul sau agentul de 
mentenanță al produselor și nici 
reprezentantul autorizat al vreuneia dintre 
părțile respective. Acest lucru nu împiedică 
achiziționarea și utilizarea produselor 
evaluate care sunt necesare pentru 
operațiunile organismului notificat (de 
exemplu, echipamentul de măsurare), 
efectuarea evaluării conformității sau 
utilizarea unor astfel de produse în scopuri 
personale;

- nu sunt direct implicați în proiectarea, 
fabricarea sau construcția, comercializarea, 
instalarea, utilizarea sau mentenanța 
produselor pe care le evaluează și nu 
reprezintă părțile angajate în acele 
activități. Aceștia nu se implică în activități 
care le-ar putea afecta imparțialitatea sau 
integritatea în ceea ce privește activitățile 
de evaluare a conformității pentru care sunt 
notificați;

- nu sunt direct implicați în proiectarea, 
fabricarea sau construcția, comercializarea, 
instalarea, utilizarea sau mentenanța 
produselor pe care le evaluează și nu 
reprezintă părțile angajate în acele 
activități. Aceștia nu se implică în activități 
care le-ar putea afecta imparțialitatea sau 
integritatea în ceea ce privește activitățile 
de evaluare a conformității pentru care sunt 
notificați;

- nu oferă sau nu furnizează niciun serviciu 
care poate pune în pericol încrederea în 
independența, imparțialitatea sau 
obiectivitatea lor. În special, ei nu oferă sau 
furnizează servicii de consultanță 
producătorului, reprezentantului său 
autorizat, unui furnizor sau unui concurent 
comercial în ceea ce privește proiectarea, 
construcția, comercializarea sau 
întreținerea produselor sau procesele în 
curs de evaluare. Aceasta nu exclude 
activitățile de formare generale referitoare 
la reglementările în materie de dispozitive 

- nu oferă sau nu furnizează niciun serviciu 
care poate pune în pericol încrederea în 
independența, imparțialitatea sau 
obiectivitatea lor. În special, ei nu oferă sau 
furnizează servicii de consultanță 
producătorului, reprezentantului său 
autorizat, unui furnizor sau unui concurent 
comercial în ceea ce privește proiectarea, 
construcția, comercializarea sau 
întreținerea produselor sau procesele în 
curs de evaluare. Aceasta nu exclude 
activitățile de formare generale referitoare 
la reglementările în materie de dispozitive 
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medicale sau la standarde aferente care nu 
sunt adaptate la cerințele clienților.

medicale sau la standarde aferente care nu 
sunt adaptate la cerințele clienților.

Organismul notificat prezintă dovezi 
autorității naționale care demonstrează că 
nu există niciun conflict de interese prin 
respectarea acestui punct. Autoritatea 
națională raportează Comisiei de două ori 
pe an în deplină transparență.

Or. en

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.6

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.6. Organismul notificat se asigură că 
activitățile filialelor sale, ale 
subcontractanților săi sau ale oricărui 
organism asociat nu afectează 
independența, imparțialitatea sau 
obiectivitatea activităților sale de evaluare 
a conformității și documentează acest fapt.

1.2.6. Organismul notificat se asigură că 
activitățile filialelor sale, ale 
subcontractanților săi sau ale oricărui 
organism asociat nu afectează 
independența, imparțialitatea sau 
obiectivitatea activităților sale de evaluare 
a conformității și documentează acest fapt.
Organismul notificat prezintă dovezi 
autorității naționale care demonstrează 
respectarea acestui punct.

Or. en

Amendamentul 129

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 1 – subpunctul 1.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3. Confidențialitate 1.3. Confidențialitate
Personalul unui organism notificat respectă 
secretul profesional cu privire la toate 
informațiile obținute în îndeplinirea 
sarcinilor sale în temeiul prezentului 

Personalul unui organism notificat respectă 
secretul profesional cu privire la toate 
informațiile obținute în îndeplinirea 
sarcinilor sale în temeiul prezentului 
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regulament, cu excepția raportului cu 
autoritățile naționale responsabile de 
organismele notificate, autoritățile 
competente sau Comisia. Drepturile de 
autor sunt protejate. În acest scop, 
organismul notificat dispune de proceduri 
documentate.

regulament, numai în cazuri justificate și
cu excepția raportului cu autoritățile 
naționale responsabile de organismele 
notificate, autoritățile competente sau 
Comisia. Drepturile de autor sunt protejate.
În acest scop, organismul notificat dispune 
de proceduri documentate.

În cazul în care informațiile și datele sunt 
solicitate de public sau de cadre medicale, 
organismul notificat pune la dispoziția 
publicului motivele pentru care astfel de 
informații nu sunt făcute publice.

Or. en

Amendamentul 130

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 131

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1. În general 3.1. În general

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3a. Organismul notificat pune lista 
personalului său și a cunoștințelor 
specializate ale acestuia la dispoziția 
Comisiei și, la cerere, și a altor părți.
Această listă se actualizează constant.

Or. en

Amendamentul 132

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.3. Personalul responsabil cu autorizarea 
altor membri ai personalului în vederea 
efectuării unor activități specifice de 
evaluare a conformității și personalul care 
deține responsabilitatea generală pentru 
revizuirea finală și procesul de luare a 
deciziilor privind certificarea este angajat 
chiar de către organismul notificat și nu 
este subcontractat. Acest personal, în 
ansamblu, trebuie să dețină cunoștințe și 
experiență dovedite în următoarele 
domenii:

3.2.3. Personalul responsabil cu autorizarea 
altor membri ai personalului în vederea 
efectuării unor activități specifice de 
evaluare a conformității și personalul care 
deține responsabilitatea generală pentru 
revizuirea finală și procesul de luare a 
deciziilor privind certificarea este angajat 
chiar de către organismul notificat și nu 
este subcontractat. Acest personal, în 
ansamblu, trebuie să dețină cunoștințe și 
experiență dovedite în următoarele 
domenii:

- legislația Uniunii referitoare la 
dispozitivele medicale și documentele de 
orientare relevante;

- legislația Uniunii referitoare la 
dispozitivele medicale și documentele de 
orientare relevante;

- procedurile de evaluare a conformității în 
conformitate cu prezentul regulament;

- procedurile de evaluare a conformității în 
conformitate cu prezentul regulament;

- o gamă largă tehnologii legate de 
dispozitivele medicale, industria 

- o gamă largă tehnologii legate de 
dispozitivele medicale, industria 
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dispozitivelor medicale și proiectarea și 
fabricarea dispozitivelor medicale;

dispozitivelor medicale și proiectarea și 
fabricarea dispozitivelor medicale;

- sistemul de control al calității al 
organismului notificat și procedurile 
aferente;

- sistemul de control al calității al 
organismului notificat și procedurile 
aferente;

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

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

- formarea relevantă pentru personalul 
implicat în activitățile de evaluare a 
conformității în ceea ce privește 
dispozitivele medicale;

- formarea relevantă pentru personalul 
implicat în activitățile de evaluare a 
conformității în ceea ce privește 
dispozitivele medicale;

- capacitatea de a întocmi certificate, 
evidențe și rapoarte care să demonstreze că 
evaluările conformității au fost efectuate în 
mod adecvat.

- capacitatea de a întocmi certificate, 
evidențe și rapoarte care să demonstreze că 
evaluările conformității au fost efectuate în 
mod adecvat.

- cel puțin trei ani de experiență 
corespunzătoare în domeniul evaluării 
conformității în cadrul unui organism 
notificat,

Or. en

Amendamentul 133

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3.2.4. Experți clinici: organismele
notificate au la dispoziție, în mod 
permanent, personal cu cunoștințe clinice 
specializate în ce privește conceperea
investigației clinice, statistica medicală, 
gestionarea pacienților clinici, bunele 
practici clinice în domeniul investigațiilor 
clinice și farmacologiei. Acest personal 
este integrat în procesul decizional al 
organismului notificat în mod constant 
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pentru:
– a identifica situațiile în care este necesară 
contribuția specialiștilor pentru evaluarea 
evaluării clinice efectuate de producător și 
identificarea experților calificați în mod 
corespunzător;

– a identifica situațiile în care este necesară 
contribuția specialiștilor pentru evaluarea 
planurilor de investigații clinice și a
evaluării clinice efectuate de producător și 
identificarea experților calificați în mod 
corespunzător;

– a asigura o formare corespunzătoare 
experților clinici externi cu privire la
cerințele relevante din prezentul 
regulament, actele delegate și/sau de 
punere în aplicare, standardele armonizate, 
STC și documentele de orientare și a se 
asigura că experții clinici externi sunt pe 
deplin informați cu privire la contextul și 
implicațiile evaluării lor și ale consilierii 
oferite;

– a asigura o formare corespunzătoare 
experților clinici externi cu privire la 
cerințele relevante din prezentul 
regulament, actele delegate și/sau de 
punere în aplicare, standardele armonizate, 
STC și documentele de orientare și a se 
asigura că experții clinici externi sunt pe 
deplin informați cu privire la contextul și 
implicațiile evaluării lor și ale consilierii 
oferite;

- a putea discuta pe marginea datelor 
clinice cuprinse în evaluarea clinică a 
producătorului cu producătorul și cu 
experții clinici externi și pentru a oferi 
orientări adecvate experților clinici externi 
cu privire la evaluarea evaluării clinice;

- a putea discuta pe marginea motivelor 
pentru concepția studiului planificat, a 
planurilor de investigații clinice și a 
selectării intervenției de control cu 
producătorul și cu experții clinici externi și 
pentru a oferi orientări adecvate experților 
clinici externi cu privire la evaluarea 
evaluării clinice;

– a fi în măsură să conteste din punct de 
vedere științific datele clinice prezentate, 
precum și rezultatele evaluării efectuate de 
experții clinici externi cu privire la 
evaluarea clinică a producătorului;

– a fi în măsură să conteste din punct de 
vedere științific planurile de investigații 
clinice și datele clinice prezentate, precum 
și rezultatele evaluării efectuate de experții 
clinici externi cu privire la evaluarea 
clinică a producătorului;

- a fi în măsură să stabilească 
comparabilitatea și coerența evaluărilor 
clinice efectuate de experții clinici;

- a fi în măsură să stabilească 
comparabilitatea și coerența evaluărilor 
clinice efectuate de experții clinici;

- a fi în măsură să ia o decizie obiectivă 
bazată pe criterii clinice privind evaluarea 
evaluării clinice a producătorului și să 
formuleze o recomandare adresată 
factorului de decizie al organismului 
notificat.

- a fi în măsură să ia o decizie obiectivă 
bazată pe criterii clinice privind evaluarea 
evaluării clinice a producătorului și să 
formuleze o recomandare adresată 
factorului de decizie al organismului 
notificat.

- a oferi o înțelegere a substanțelor active.

Or. en
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Amendamentul 134

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 135

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 136

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.3. – subpunctul 3.3.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.3.1. Organismul notificat dispune de o 
procedură pentru a documenta calificarea 
fiecărui membru al personalului implicat în 
activitățile de evaluare a conformității și 
îndeplinirea criteriilor de calificare 

3.3.1. Organismul notificat dispune de o 
procedură pentru a documenta calificarea 
fiecărui membru al personalului implicat în 
activitățile de evaluare a conformității și 
îndeplinirea criteriilor de calificare 
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menționate în secțiunea 3.2. Atunci când, 
în circumstanțe excepționale, îndeplinirea 
criteriilor de calificare stabilite în 
secțiunea 3.2 nu poate fi demonstrată pe 
deplin, organismul notificat justifică în 
mod corespunzător autorizarea 
personalului său de a desfășura activități 
specifice de evaluare a conformității.

menționate în secțiunea 3.2.

Or. en

Amendamentul 137

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.4.

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.4. Subcontractanții și experții externi 3.4. Subcontractanții și experții externi

3.4.-1 Organismul notificat dispune în 
permanență pe plan intern de personal 
competent și de cunoștințe specializate, nu 
numai în domeniile tehnice legate de 
evaluarea performanței dispozitivelor, dar 
și în sectorul medical. Aceștia au 
capacitatea de a evalua pe plan intern 
calitatea subcontractanților. Prin 
derogare, se aplică următoarele alineate.

3.4.1. Fără a aduce atingere limitărilor care 
decurg din secțiunea 3.2., organismele 
notificate pot subcontracta părți clar 
definite ale activităților de evaluare a 
conformității. Nu este permisă 
subcontractarea auditării sistemelor de 
control al calității sau a reexaminărilor 
legate de produse în totalitatea lor.

3.4.1. Fără a aduce atingere limitărilor care 
decurg din secțiunea 3.2., organismele 
notificate pot subcontracta părți clar 
definite ale activităților de evaluare a 
conformității unor entități publice. Pot fi, 
de asemenea, acordate contracte unor 
experți externi pentru evaluarea 
dispozitivelor medicale sau a tehnologiilor 
inovatoare în cazurile în care cunoștințele 
clinice specializate sunt limitate. Nu este 
permisă subcontractarea auditării 
sistemelor de control al calității sau a 
reexaminărilor legate de produse în 
totalitatea lor.

3.4.2. În cazul în care un organism notificat 
subcontractează activități de evaluare a 
conformității, fie către o organizație, fie 

3.4.2. În cazul în care un organism notificat 
subcontractează activități de evaluare a 
conformității, fie către o organizație, fie 
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către o persoană fizică, el dispune de o 
politică care descrie condițiile în care poate
avea loc subcontractarea. Orice 
subcontractare sau consultare a experților 
externi este documentată în mod adecvat și 
face obiectul unui acord scris care vizează, 
între altele, confidențialitatea și conflictul 
de interese.

către o persoană fizică, el dispune de o 
politică care descrie condițiile în care poate 
avea loc subcontractarea. Orice 
subcontractare sau consultare a experților 
externi este documentată în mod adecvat, 
este pusă la dispoziția publicului și face 
obiectul unui acord scris care vizează, între 
altele, confidențialitatea și conflictul de 
interese.

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

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

3.4.4. Organismul notificat stabilește 
proceduri pentru evaluarea și monitorizarea 
competenței tuturor subcontractanților și 
experților externi la care se recurge.

3.4.4. Organismul notificat stabilește 
proceduri pentru evaluarea și monitorizarea 
competenței tuturor subcontractanților și 
experților externi la care se recurge.

3.4.4a. Politicile și procedurile de la 
punctele 3.4.2 și 3.4.4 se comunică 
autorității naționale înainte de orice 
subcontractare.

Or. en

Amendamentul 138

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – subpunctul 3.5. – subpunctul 3.5.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.5.2. El revizuiește competența 
personalului său și identifică nevoile de 
formare, pentru a menține nivelul necesar 
de calificare și de cunoștințe.

3.5.2. El revizuiește competența 
personalului său, identifică nevoile de 
formare și asigură în consecință luarea 
măsurilor necesare, pentru a menține 
nivelul necesar de calificare și de 
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cunoștințe.

Or. en

Amendamentul 139

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 4 – subpunctul 4.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

- cererea de evaluare a conformității de 
către un producător sau de către un 
reprezentant autorizat,

- cererea de evaluare a conformității de 
către un producător sau de către un 
reprezentant autorizat,

- prelucrarea cererii, inclusiv verificarea 
integrității documentației, calificarea 
produsului ca dispozitiv medical și 
clasificarea sa,

- prelucrarea cererii, inclusiv verificarea 
integrității documentației, calificarea 
produsului ca dispozitiv medical și 
clasificarea sa, precum și timpul minim 
pentru evaluările sale de audit,

- limba în care sunt redactate cererea, 
corespondența și documentația care trebuie 
prezentată,

- limba în care sunt redactate cererea, 
corespondența și documentația care trebuie 
prezentată,

- termenii acordului cu producătorul sau cu 
reprezentantul său autorizat,

- termenii acordului cu producătorul sau cu 
reprezentantul său autorizat,

- taxele care urmează să fie percepute 
pentru activitățile de evaluare a 
conformității,

- taxele care urmează să fie percepute 
pentru activitățile de evaluare a 
conformității,

- evaluarea modificărilor relevante care 
urmează să fie prezentate pentru aprobarea 
prealabilă,

- evaluarea modificărilor relevante care 
urmează să fie prezentate pentru aprobarea 
prealabilă,

- planificarea supravegherii, - planificarea supravegherii,

- reînnoirea certificatelor. - reînnoirea certificatelor.

Or. en
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Amendamentul 140

Propunere de regulament
Anexa VII – punctul 6.9 – regula 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 141

Propunere de regulament
Anexa XIII – partea B – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Producătorul analizează constatările 
PMCF și documentează rezultatele într-un 
raport de evaluare PMCF care face parte 
din documentația tehnică.

3. Producătorul analizează constatările 
PMCF și documentează rezultatele într-un 
raport de evaluare PMCF care face parte 
din documentația tehnică.

Pentru dispozitivele medicale care fac 
parte din clasa III, raportul de evaluare 
PMCF al producătorului este examinat de 
un organism științific independent, 
precum o instituție academică sau o 
societate medicală. Pentru ca organismul 
științific independent să-și efectueze 
examinarea, producătorul pune la 
dispoziția acestuia datele pertinente. Atât 
raportul de evaluare PMCF al 
producătorului, cât și examinarea 
acestuia de către un organism științific 
independent, fac parte din documentația 
tehnică pentru dispozitivele medicale care 
fac parte din clasa III.

Or. en
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Justificare

Pentru a promova transparența, este necesară o reexaminare suplimentară a raportului de 
evaluare PMCF al producătorului pentru dispozitivele ce prezintă riscul cel mai ridicat, care 
să fie efectuată de un organism științific independent.

Amendamentul 142

Propunere de regulament
Anexa XIII – partea B – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Concluziile raportului de evaluare 
PMCF se iau în considerare pentru 
evaluarea clinică menționată la articolul 49 
și partea A din prezenta anexă, precum și 
pentru gestionarea riscurilor menționată în 
anexa I secțiunea 2. Dacă prin PMCF a fost 
identificată necesitatea unor măsuri 
corective, producătorul le pune în aplicare.

4. Concluziile raportului de evaluare 
PMCF și, după caz, reexaminarea sa de 
către un organism științific independent 
precum cel menționat la alineatul (3), se 
iau în considerare pentru evaluarea clinică 
menționată la articolul 49 și partea A din 
prezenta anexă, precum și pentru 
gestionarea riscurilor menționată în anexa I 
secțiunea 2 Dacă prin PMCF a fost 
identificată necesitatea unor măsuri 
corective, producătorul le pune în aplicare.

Or. en

Justificare

Pentru a promova transparența, este necesară o reexaminare suplimentară a raportului de 
evaluare PMCF al producătorului pentru dispozitivele ce prezintă riscul cel mai ridicat, care 
să fie efectuată de un organism științific independent.

Amendamentul 143

Propunere de regulament
Anexa XIV – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1. Investigațiile clinice se efectuează pe 
baza unui plan de investigații adecvat care 
reflectă cele mai recente cunoștințe 
științifice și tehnice și definite astfel încât 
să confirme sau să infirme declarațiile 
producătorului referitoare la dispozitiv, 
precum și siguranța, performanțele și 

2.1. Investigațiile clinice se efectuează pe 
baza unui plan de investigații adecvat care 
reflectă cele mai recente cunoștințe 
științifice și tehnice și definite astfel încât 
să confirme sau să infirme performanța 
tehnică a dispozitivului, siguranța clinică 
și eficacitatea acestuia atunci când este 



PE507.972v02-00 110/116 PR\933401RO.doc

RO

aspectele legate de raportul beneficiu-risc 
prevăzute la articolul 50 alineatul (1);
aceste investigații cuprind un număr 
adecvat de observații pentru a garanta 
valabilitatea științifică a concluziilor.

utilizat în scopul preconizat, în populația 
țintă și în conformitate cu instrucțiunile 
de utilizare, și declarațiile producătorului 
referitoare la dispozitiv, precum și 
siguranța, performanțele și aspectele legate 
de raportul beneficiu-risc prevăzute la 
articolul 50 alineatul (1); aceste investigații 
cuprind un număr adecvat de observații 
pentru a garanta valabilitatea științifică a 
concluziilor.

Or. en

Amendamentul 144

Propunere de regulament
Anexa XIV – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3. Investigațiile clinice se efectuează în 
condiții similare condițiilor normale de 
utilizare a dispozitivului.

2.3. Investigațiile clinice se efectuează în 
condiții similare condițiilor normale de 
utilizare a dispozitivului pentru utilizarea 
preconizată în populația țintă.

Or. en

Amendamentul 145

Propunere de regulament
Anexa VI – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.11

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.11. Rezumatul planul investigației clinice 
[obiectiv(e) al(e) investigației clinice, 
numărul și sexul subiecților, criteriile de 
selecție a subiecților, subiecții cu vârsta 
sub 18 ani, proiectul investigației, precum 
studii randomizate și/sau controlate, datele 
planificate de începere și de finalizare a 
investigației clinice].

1.11. Rezumatul planul investigației clinice 
[obiectiv(e) al(e) investigației clinice, 
numărul și sexul subiecților, criteriile de 
selecție a subiecților, subiecții cu vârsta 
sub 18 ani, proiectul investigației, precum 
studii randomizate și/sau controlate, datele 
planificate de începere și de finalizare a 
investigației clinice]. Având în vedere că 
investigațiile controlate în mod aleatoriu 
generează un nivel mai ridicat de probe de 
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eficacitate și siguranță clinică, utilizarea 
oricărui alt concept sau studiu trebuie să 
fie justificată. Se justifică, de asemenea, 
alegerea intervenției de control. Ambele 
justificări sunt furnizate de experți 
independenți ce dispun de calificările și 
cunoștințele de specialitate necesare.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul salută propunerea Comisiei de revizuire a cadrului de reglementare existent în 
cazul dispozitivelor medicale. Se impunea o astfel de revizuire a acestui cadru vechi de 
douăzeci de ani, fiind aduse mai multe îmbunătățiri legislației în vigoare. Cu toate acestea, 
raportorul consideră că, totuși, trebuie introduse în text multe alte schimbări, pe care le veți 
găsi descrise mai jos.

Ordinea textului

Comisia propune o structură a textului care nu este pe deplin satisfăcătoare, deoarece nu 
reflectă succesiunea de activități ce trebuie efectuate înainte ca un dispozitiv medical să fie 
folosit în condiții de siguranță.  Al doilea capitol se referă deja la introducerea pe piață a 
dispozitivelor, la libera circulație sau chiar la reprelucrare, înainte de a se menționa 
clasificarea dispozitivelor sau selecția procedurii de aprobare. Ordinea folosită pune, de 
asemenea, accentul pe introducerea pe piață a dispozitivului și pe libera sa circulație în cadrul 
UE, lăsând pe planul al doilea considerentele legate de siguranța pacienților și de sănătatea 
publică (clasificarea, procedura de aprobare și investigațiile clinice).

Raportorul consideră că structura textului trebuie să reflecte mai bine succesiunea logică a 
ciclului de viață a unui dispozitiv și propune, așadar, următoarele schimbări în structura 
capitolelor din propunere: secțiunea 1 privind clasificarea unui dispozitiv din cadrul 
capitolului V ar trebui scoasă și tratată într-un nou capitol II; capitolul III ar trebui să 
evidențieze diversele proceduri de aprobare a dispozitivelor; capitolul IV privind organismele 
notificate ar rămâne pe loc, deoarece este legat de procedura de evaluare a conformității, care 
este descrisă în capitolul anterior; capitolul V stabilește dispozițiile privind evaluările clinice 
și investigațiile clinice, necesare pentru a demonstra conformitatea cu cerințele generale 
privind siguranța și performanța, care se bazează pe datele clinice și, în consecință, pentru 
aprobarea dispozitivului; ca urmare a deciziei de aprobare a unui dispozitiv, introducerea pe 
piață și libera circulație a dispozitivelor ar urma să fie tratate într-un nou capitol VI; se 
introduce un nou capitol VII separat, dedicat etichetării dispozitivelor de unică folosință sau 
reutilizabile, eventual și reprelucrării acestora, dacă este cazul; dispozițiile privind 
identificarea și trasabilitatea dispozitivelor, înregistrarea dispozitivelor și a operatorilor 
economici, precum și cele privind banca europeană de date referitoare la dispozitivele 
medicale sunt cuprinse în capitolul VIII.  Ultimele patru capitole ale propunerii Comisiei 
rămân la finalul textului.

Clasificarea dispozitivelor

În general, raportorul este de acord cu îmbunătățirile aduse de propunerea Comisiei în ceea ce 
privește clasificarea dispozitivelor medicale în patru clase, în funcție de nivelul de risc asupra 
pacienților. Cu toate acestea, raportorul consideră disproporționată regula 21 din anexa VII 
privind clasificarea, care prevede ca toate dispozitivele compuse din substanțe destinate să fie 
ingerate, inhalate sau administrate rectal sau vaginal și care sunt absorbite sau dispersate în 
corpul uman să fie clasificate în clasa III. Acest lucru ar afecta un număr foarte mare de 
dispozitive medicale de pe piață, acoperite deja de regula 5. Raportorul propune eliminarea 
acestei noi reguli.
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Sistemul de autorizare a dispozitivelor medicale

În ultimii ani, s-au înregistrat deficiențe substanțiale în procedura de evaluare a conformității, 
cum ar fi lipsa de transparență, aprobarea rapidă și introducerea pe piață a unor dispozitivelor 
medicale în pofida unor investigații insuficiente asupra pacienților și, prin urmare, a unor date 
clinice insuficiente, ceea ce a supus pacienții unor riscuri.

Raportorul consideră că dispozitivele medicale care ar putea prezenta cele mai mari riscuri 
pentru pacienți ar trebui să facă obiectul unei proceduri mai stricte decât evaluarea 
conformității. Această categorie ar trebui să includă dispozitivele medicale enumerate în clasa 
III, cele implantate în corp, cele care încorporează o substanță considerată medicament, cele 
destinate administrării unui medicament sau cele care utilizează țesuturi sau celule neviabile 
de origine umană sau animală sau derivate ale acestora. Pentru astfel de dispozitive, raportorul 
propune introducerea unei noi proceduri de autorizare a introducerii pe piață, la nivel 
centralizat pentru dispozitivele cu caracter inovator și, respectiv, la nivel descentralizat pentru 
celelalte dispozitive menționate mai sus.

În cadrul Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) se înființează un Comitet de 
autorizare a dispozitivelor medicale, care va fi implicat în procedura centralizată. Raportorul 
propune și includerea posibilității ca producătorii cărora li se cere să folosească procedura 
descentralizată să poată solicita aplicarea procedurii centralizate. În cazul procedurii 
descentralizate, se aplică principiul recunoașterii reciproce, iar Grupului de coordonare 
privind dispozitivele medicale (MDCG) i se atribuie un rol de facilitare dacă se înregistrează 
dezacorduri între statele membre cu privire la autorizațiile de introducere pe piață. Dacă 
divergențele persistă, se cere avizul Comitetului de autorizare a dispozitivelor medicale.
Decizia finală este luată de către Comisie.

Pentru a face mai transparent procesul de autorizare a dispozitivelor, s-a creat, de asemenea, 
un sistem electronic de înregistrare a cererilor, a acordării, suspendării și revocării 
autorizațiilor de introducere pe piață, acesta fiind pus la dispoziția publicului. EMA și statele 
membre, după caz, vor fi responsabile de introducerea informațiilor relevante în sistem.  În 
plus, în cazul în care se aplică procedura descentralizată, statele membre informează Agenția 
cu privire la orice autorizație de introducere pe piață pe care au acordat-o. Producătorii sunt 
obligați să informeze autoritatea competentă și să ofere o justificare în cazul în care un 
dispozitiv medical nu mai este introdus pe piață.  Pentru ambele proceduri, cea centralizată și 
cea descentralizată, se aplică termene stricte. Comitetul poate solicita o singură dată 
producătorului informații suplimentare. Au fost introduse aceste prevederi pentru a asigura 
proceduri rapide și decizii prompte în beneficiul producătorilor și al pacienților.

Organismele notificate

În ultimii ani, s-ar înregistrat deficiențe majore atât în funcționarea organismelor notificate, 
cât și în monitorizarea lor de către autoritățile naționale. Printre aspectele semnalate se 
numără în special următoarele: numărul foarte mare și instabil de organisme notificate în UE, 
disparități majore între nivelurile de calitate a evaluărilor de conformitate realizate, lipsa de 
transparență în ceea ce privește modul lor de organizare, datele utilizate, activitățile 
desfășurate și rezultatele evaluărilor lor, întrebarea dacă dispun de personal având 
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cunoștințele științifice necesare pentru a examina în mod adecvat evaluările clinice ale 
producătorilor, și absența unei monitorizări efective și stricte a organismelor notificate de 
către anumite autorități naționale. Propunerea Comisiei a abordat câteva dintre aceste 
deficiențe. Este o îmbunătățire substanțială față de legislația existentă. Cu toate acestea, multe 
dintre aspectele enumerate rămân nesoluționate.

Raportorul consideră că dispozițiile referitoare la personalul din cadrul autorităților 
responsabile pentru desemnarea și monitorizarea organismelor notificate ar trebui consolidate 
și pentru a se asigura că aceste autorități dispun de calificările necesare pentru a audita 
organismele notificate pentru care sunt responsabile.

În plus, ar trebui să se asigure că organismele notificate dispun de un personal intern 
competent permanent, iar subcontractarea este limitată la entități publice sau la experți externi 
în domeniile în care cunoștințele clinice de specialitate sunt rare, de exemplu în cazul 
dispozitivelor și tehnologiilor inovatoare. În cazurile în care se recurge la subcontractare, 
organismele notificate ar trebui să facă publice numele subcontractanților și sarcinile exacte 
pentru care le-a fost atribuit un contract. Organismele notificate ar trebui să aibă obligația de a 
trimite autorității naționale relevante, o dată pe an, documentele necesare pentru a-i permite 
acesteia din urmă să verifice calificările subcontractanților.

În procesul de desemnare a unui organism de notificare, autoritatea națională relevantă ar 
trebui să își justifice decizia atunci când ea contravine recomandării MDCG. Aceste justificări 
sunt necesare deoarece recomandarea se bazează pe un aviz al echipei comune de evaluare:
acest proces asigură, prin urmare, o serie de verificări înainte de emiterea recomandării.

Drept consecință, pe piața internă producătorilor li se permite să înainteze o cerere unui 
organism notificat dintr-un alt stat membru decât cel în care sunt înregistrați. Cu toate acestea, 
pentru a îmbunătăți transparența, dacă un producător alege să facă acest lucru, el ar trebui să 
informeze autoritatea națională din statul membru în care este înregistrat cu privire la 
depunerea cererii.

Raportorul susține propunerea Comisiei de a institui un grup de coordonare, care să includă 
toate organismele notificate. Cu toate acestea, pentru a garanta o coordonare și o cooperare 
satisfăcătoare între organismele notificate și în scopul general de a crește convergența în ceea 
ce privește calitatea activității organismelor notificate, ar trebui să se asigure că acest grup se 
reunește de cel puțin două ori pe an.

Raportorul salută introducerea de către Comisie a taxelor încasate de autoritățile naționale 
pentru activitățile lor legate de desemnarea și monitorizarea organismelor notificate. Cu toate 
acestea, este important ca taxele în cauză să fie făcute publice și să fie comparabile între 
statele membre.

Raportorul consideră că propunerea Comisiei nu oferă suficiente garanții că concurența dintre 
organismele notificate, bazată pe taxele pe care le aplică pentru activitățile de evaluare a 
conformității, nu este în detrimentul siguranței pacienților. Prin urmare, sunt incluse dispoziții 
care impun statelor membre obligația de a adopta dispoziții de drept intern în acest sens, 
pentru a asigura transparența taxelor și comparabilitatea lor.
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Etichetarea dispozitivelor ca dispozitive de unică folosință (sau reutilizabile) și 
reprelucrarea dispozitivelor

Reutilizarea dispozitivelor medicale era ceva obișnuit până în anii '80, când producătorii au 
început să își eticheteze mai sistematic dispozitivele ca fiind de unică folosință. În prezent, 
prea multe dispozitive sunt etichetate ca fiind de unică folosință, deși ar putea fi reprelucrate, 
dar producătorii doresc să evite răspunderea în cazul în care reprelucrarea dispozitivelor ar 
reprezenta un pericol pentru pacient. Uneori, etichetarea inadecvată intervine din considerente 
economice. Comisia a decis să mențină posibilitatea de a reprelucra dispozitivele de unică 
folosință. Acest lucru ridică probleme de logică. Raportorul consideră că dispozitivele 
etichetate ca fiind de unică folosință ar trebui să fie într-adevăr de unică folosință și că ar 
trebui să existe doar două categorii: de unică folosință și reutilizabile. Raportorul este, de 
asemenea, ferm convins că activitățile incluse în reprelucrarea dispozitivelor ar trebui să fie 
supuse unor standarde mai stricte și mai transparente.

Prin urmare, doar dispozitivele care sunt etichetate ca reutilizabile ar trebui să fie reprelucrate.
Toate dispozitivele care ar trebui etichetate, în general, ca reutilizabile și, prin derogare, 
producătorii de dispozitive din clasele I, IIa și IIb ar trebui să aibă totuși posibilitatea de a le 
eticheta ca fiind de unică folosință, dacă oferă o justificare bazată pe suficiente dovezi 
științifice. Acestea trebuie, de asemenea, înregistrate în sistemul electronic pentru 
înregistrarea dispozitivelor. Prin derogare de la această regulă, producătorii de dispozitive din 
clasa III ar trebui totuși să aibă posibilitatea de a le eticheta ca dispozitive de unică folosință 
în cazul în care Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi dă un aviz pozitiv.
Aceste derogări ar permite etichetarea dispozitivelor ca dispozitive de unică folosință atunci 
când sunt în mod evident de unică folosință, cu condiția ca producătorul să poate dovedi acest 
lucru. În plus, ar trebui introdusă o procedură rapidă pentru cazurile în care o companie 
specializată în reprelucrare sau un spital ori o clinică care deja reprelucrează dispozitive 
specifice dorește să conteste etichetarea ca dispozitiv de unică folosință de către un 
producător, furnizând dovezi că dispozitivul medical poate fi reprelucrat în condiții de 
siguranță. Ar trebui clarificat, de asemenea, faptul că reprelucrarea unui dispozitiv implică un 
transfer automat de răspundere la de producător la cel care reprelucrează dispozitivul. În fine, 
Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare pentru a institui standarde cât mai 
ridicate și mai coerente pentru reprelucrarea dispozitivelor în UE.

Investigații clinice

Comisia a introdus dispoziții importante privind investigațiile clinice și, cu toate acestea, 
termeni importanți precum „performanță” și „siguranță” nu erau definiți, deși producătorii ar 
trebui să colecteze date pentru a dovedi că dispozitivele lor îndeplinesc cerințele de 
performanță și de siguranță.

Performanța ar trebui să fie în special înțeleasă în sens larg, astfel încât să cuprindă 
eficacitatea și beneficiile pentru pacient, care sunt verificate în cazul în care se aplică 
investigații clinice. Acest lucru este esențial pentru a se asigura că dispozitivele își ating, din 
punct de vedere tehnic, scopul în care au fost proiectate și produse, dar și că, de asemenea, 
aduc beneficii pentru pacient și sunt eficiente când sunt utilizate în viața reală. Ar trebui să se 
asigure că, atunci când se utilizează investigații clinice, acestea sunt concepute astfel încât să 
fie utilizată cea mai bună metodologie disponibilă și să fie incluse investigațiile clinice 
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controlate în mod aleatoriu. Propunerea Comisiei reflectă, de asemenea, dispozițiile din 
regulamentul propus privind studiile clinice din care referirea la comitetele de etică a dispărut.
Cu toate acestea, raportorul consideră că investigațiile clinice ar trebui să înceapă numai după 
ce un comitet de etică independent a prezentat o evaluare pozitivă a acestora. Statele membre 
ar trebui să adopte măsurile necesare pentru înființarea comitetelor de etică în cazul în care 
acestea nu există. În fine, ar trebui să se asigure că, în cazul încetării timpurii a unei 
investigații clinice, se furnizează tuturor statelor membre informații cu privire la motivele 
acesteia, astfel încât acestea să poată informa sponsorii ce efectuează investigații clinice 
similare cu privire la rezultatele acelei investigații clinice desfășurate concomitent pe teritoriul 
UE. Acest lucru va permite asigurarea unui grad mai ridicat de transparență și evitarea 
efectuării mai multor studii în paralel și furnizarea succesivă de dovezi clinice care să ajungă 
la concluzia că un dispozitiv poate reprezenta un risc pentru pacienți.

Banca de date europeană referitoare la dispozitivele medicale (EUDAMED)

Utilizarea Eudamed este obligatorie din mai 2011, însă au fost exprimate o serie de critici cu 
privire la funcționarea acesteia. Comisia a propus unele îmbunătățiri, însă raportorul consideră 
că lipsesc, încă, unele dispoziții referitoare la transparența informațiilor.

Prin urmare, ar trebui să se asigure niveluri adecvate de acces pentru public și cadrele 
medicale la acele părți din sistemele electronice ale Eudamed care oferă informații esențiale 
privind dispozitivele medicale care pot constitui un risc pentru sănătatea și siguranța publică.

Vigilența și supravegherea pieței

Comisia a introdus dispoziții importante privind raportarea incidentelor și acțiunile corective 
în materie de siguranță pe teren. Cu toate acestea, lipsesc în continuare unele elemente 
necesare pentru a asigura trasabilitatea rapidă a tuturor aspectelor legate de incidente. Acestea 
ar trebui să stabilească dacă incidentul a avut legătură cu dispozitivul în sine sau cu modul în 
care a fost utilizat.

Prin urmare, ar trebui să se asigure că raportarea prin intermediul sistemului electronic 
include data și locul incidentelor și, după caz, informații cu privire la pacient sau utilizator și 
la cadrul medical, cu respectarea deplină a vieții private.

Coordonarea dintre statele membre și MDCG

Comisia a propus crearea MDCG, însă nu este sigură că acest grup va dispune de suficiente 
cunoștințe specializate pentru a-și exercita atribuțiile.

Raportorul propune formarea unui comitet consultativ multidisciplinar, format din experți și 
reprezentanți ai părților interesate și ai organizațiilor societății civile, pentru a oferi consiliere 
științifică MDCG, Comisiei și statelor membre. Grupul va asigura cunoștințe specializate cu 
privire la aspecte legate de clasificare, cazuri-limită și alte aspecte ale punerii în aplicare a 
regulamentului, după caz.


