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Amendamentul 88
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Pentru dispozitivele compuse din 
mai multe părți implantabile, cum ar fi 
implanturile de șold, diferiții producători 
trebuie să asigure compatibilitatea dintre 
părți, pentru a evita înlocuirea părții 
funcționale a dispozitivului și, astfel, 
riscurile inutile și alte inconveniente 
pentru pacienți. Comisia ar trebui să 
analizeze necesitatea unor măsuri 
suplimentare pentru a asigura 
compatibilitatea părților echivalente ale 
implanturilor de șold provenite de la 
diferiți producători, având în vedere că 
operațiile la șold se fac cel mai adesea 
persoanelor mai în vârstă, pentru care 
riscurile de sănătate în cazul operațiilor 
sunt mai mari;

Or. en

Amendamentul 89
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pacienții cărora li se implantează un 
dispozitiv ar trebui să primească informații 
esențiale privind dispozitivul implantat, 
care să permită identificarea acestuia și 
care să conțină orice avertismente sau 
precauții necesare, de exemplu, indicații 
despre compatibilitatea sau 
incompatibilitatea cu anumite dispozitive 

(32) Pacienții cărora li se implantează un 
dispozitiv ar trebui să primească informații 
esențiale privind dispozitivul implantat, 
care să permită identificarea acestuia și 
care să conțină informații cu privire la 
principala caracteristică a dispozitivului, 
posibilele efecte negative, un avertisment 
cu privire la riscurile potențiale de 
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de diagnosticare sau cu scanerele utilizate 
în cadrul controalelor de securitate.

sănătate, măsuri de îngrijire 
postoperatorie și ulterioară, orice 
avertismente sau precauții necesare, de 
exemplu, indicații despre compatibilitatea 
sau incompatibilitatea cu anumite 
dispozitive de diagnosticare sau cu 
scanerele utilizate în cadrul controalelor de 
securitate

Or. en

Amendamentul 90
Nora Berra

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Trasabilitatea dispozitivelor medicale 
prin intermediul unui sistem de identificare 
unică a unui dispozitiv (IUD) bazat pe 
orientări internaționale ar trebui să 
sporească în mod semnificativ siguranța 
dispozitivelor medicale după introducerea 
lor pe piață datorită îmbunătățirii raportării 
incidentelor, acțiunilor corective bine 
orientate desfășurate în teren în materie de 
siguranță și unei mai bune monitorizări de 
către autoritățile competente. Ea ar putea 
contribui, de asemenea, la reducerea 
erorilor medicale și la lupta împotriva 
dispozitivelor contrafăcute. Utilizarea 
sistemului de IUD ar trebui, de asemenea, 
să îmbunătățească politicile de 
achiziționare și gestionarea stocurilor de 
către spitale.

(34) Trasabilitatea dispozitivelor medicale 
prin intermediul unui sistem de identificare 
unică a unui dispozitiv (IUD) bazat pe 
orientări internaționale ar trebui să 
sporească în mod semnificativ siguranța 
dispozitivelor medicale după introducerea 
lor pe piață datorită îmbunătățirii raportării 
incidentelor, acțiunilor corective bine 
orientate desfășurate în teren în materie de 
siguranță și unei mai bune monitorizări de 
către autoritățile competente. Ea ar putea 
contribui, de asemenea, la reducerea 
erorilor medicale și la lupta împotriva 
dispozitivelor contrafăcute. Utilizarea 
sistemului de IUD ar trebui, de asemenea, 
să îmbunătățească politicile de 
achiziționare și gestionarea stocurilor de 
către spitale și, acolo unde este posibil, 
sistemul ar trebui să fie compatibil cu alte 
sisteme de autentificare deja existente în 
astfel de medii.

Or. fr
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Amendamentul 91
Antonyia Parvanova

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 redacteze 
un raport privind aspectele de siguranță și 
performanță ale dispozitivului și rezultatul 
evaluării clinice. Un rezumat al acestui 
raport privind siguranța și performanța ar 
trebui să fie accesibil publicului.

Or. en

Amendamentul 92
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64) Pentru a menține o bună stare de 
sănătate și un nivel mare de siguranță, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei, în ceea ce 
privește: produsele care intră sub 
incidența prezentului regulament care 
sunt similare cu dispozitive medicale, dar 
nu care nu au neapărat un scop medical;
adaptarea definiției nanomaterialelor la 
progresul tehnic și la evoluțiile la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional; 
adaptarea la progresul tehnic a cerințelor 
generale privind siguranța și 
performanța, a elementelor de abordat în 
documentația tehnică, a conținutului 
minim al declarației de conformitate UE 
și a certificatelor eliberate de organismele 

(64) Pentru a menține o bună stare de 
sănătate și un nivel mare de siguranță, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei, în ceea ce 
privește cerințele minime de îndeplinit de 
către organismele notificate, regulile de 
clasificare, procedurile de evaluare a 
conformității, precum și documentația de 
transmis pentru autorizarea studiilor 
referitoare la studiile privind 
performanțele clinice; înființarea 
sistemului IUD; informațiile de transmis 
pentru înregistrarea dispozitivelor medicale 
și a anumitor operatori economici; nivelul 
și structura taxelor pentru desemnarea și 
monitorizarea organismelor notificate; 
informațiile disponibile public în ceea ce 
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notificate, a cerințelor minime de 
îndeplinit de către organismele notificate, a 
regulilor de clasificare, a procedurilor de 
evaluare a conformității, precum și a 
documentației de transmis pentru 
autorizarea investigațiilor clinice; 
înființarea sistemului IUD; informațiile de 
transmis pentru înregistrarea dispozitivelor 
medicale și a anumitor operatori 
economici; nivelul și structura taxelor 
pentru desemnarea și monitorizarea 
organismelor notificate; informațiile 
disponibile public în ceea ce privește 
investigațiile clinice; adoptarea măsurilor 
preventive de protecție a sănătății la nivelul 
UE; precum și sarcinile și criteriile pentru 
laboratoarele de referință ale Uniunii 
Europene și nivelul și structura taxelor 
pentru avizele științifice emise de acestea. 
Este deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare, 
inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci 
când pregătește și întocmește acte delegate, 
ar trebui să asigure o transmitere simultană, 
la timp și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

privește studiile referitoare la 
performanțele clinice; adoptarea măsurilor 
preventive de protecție a sănătății la nivelul 
UE; precum și sarcinile și criteriile pentru 
laboratoarele de referință ale Uniunii 
Europene și nivelul și structura taxelor 
pentru avizele științifice emise de acestea.
Cu toate acestea, elementele importante 
din prezentul regulament, precum 
cerințele generale privind siguranța și 
performanța, elementele de abordat în 
documentația tehnică, conținutul minim 
al declarației de conformitate a UE, 
modificarea sau completarea procedurilor 
de evaluare a conformității, ar trebui 
modificate numai prin procedura 
legislativă ordinară. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări corespunzătoare, inclusiv la 
nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și întocmește acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, la 
timp și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și către 
Consiliu.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 93
Toine Manders

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Comisia ar trebui să adopte imediat 
acte de punere în aplicare relevante dacă, 

(67) Comisia ar trebui să adopte imediat 
acte de punere în aplicare relevante dacă, 
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în cazuri temeinic justificate reprezentate 
de extinderea la întreaga Uniune a unei 
derogări naționale de la procedurile 
aplicabile de evaluare a conformității în 
cazuri excepționale, de poziția Comisiei cu 
privire la faptul că o măsură națională 
provizorie împotriva unui dispozitiv 
medical care prezintă un risc sau o măsură 
națională preventivă vizând protecția 
sănătății este justificată sau nu și de 
adoptarea unei măsuri la nivelul Uniunii 
împotriva un dispozitiv medical care 
prezintă un risc, există motive imperioase 
care impun acest lucru.

în cazuri temeinic justificate reprezentate 
de extinderea la întreaga Uniune a unei 
derogări naționale de la procedurile 
aplicabile de evaluare a conformității în 
cazuri excepționale, de poziția Comisiei cu 
privire la faptul că o măsură națională 
provizorie împotriva unui dispozitiv 
medical care prezintă un risc sau o măsură 
națională preventivă vizând protecția 
sănătății este justificată sau nu și de 
adoptarea unei măsuri la nivelul Uniunii 
împotriva un dispozitiv medical care 
prezintă un risc, există motive imperioase 
care impun acest lucru. Această justificare 
trebuie evaluată într-o perioadă 
rezonabilă de timp, pentru a se asigura că 
aceste acte de punere în aplicare sunt 
adecvate.

Or. en

Amendamentul 94
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În cazul în care un dispozitiv, atunci când 
este introdus pe piață sau este utilizat în 
conformitate cu instrucțiunile 
producătorului, încorporează, ca parte 
integrantă, o substanță care, dacă ar fi 
utilizată separat, ar fi considerată un 
medicament astfel cum este definit la 
articolul 1 alineatul (2) din Directiva 
2001/83/CE, inclusiv un medicament 
derivat din sânge sau din plasmă umană, 
astfel cum este definit în articolul 1 
alineatul (10) din directiva menționată, cu 
acțiune auxiliară celei a dispozitivului, 
respectivul dispozitiv este evaluat și 
autorizat în conformitate cu prezentul 
regulament.

În cazul în care un dispozitiv, atunci când 
este introdus pe piață sau este utilizat în 
conformitate cu instrucțiunile 
producătorului, încorporează, ca parte 
integrantă, o substanță care, dacă ar fi 
utilizată separat, ar fi considerată un 
medicament astfel cum este definit la 
articolul 1 alineatul (2) din Directiva 
2001/83/CE, inclusiv un medicament 
derivat din sânge sau din plasmă umană, 
astfel cum este definit în articolul 1 
alineatul (10) din directiva menționată, cu 
acțiune auxiliară celei a dispozitivului, 
respectivul dispozitiv este evaluat și 
autorizat în conformitate cu prezentul 
regulament, în urma consultării cu 
agenția națională pentru medicamente 
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sau cu Agenția Europeană pentru 
Medicamente.

Or. en

Amendamentul 95
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

și care nu-și realizează scopul prin 
mijloace farmacologice, imunologice sau 
metabolice, în sau pe corpul uman.

Or. en

Amendamentul 96
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsele implantabile sau alte produse
invazive, concepute să fie utilizate la ființe 
umane și menționate în anexa XV, sunt 
considerate dispozitive medicale indiferent 
dacă sunt sau nu concepute de către 
producător pentru a îndeplini un scop 
medical.

Produsele implantabile sau alte produse 
invazive, precum și produsele care 
folosesc agenți fizici externi, concepute să 
fie utilizate la ființe umane și menționate în 
anexa XV, sunt considerate dispozitive 
medicale indiferent dacă sunt sau nu 
concepute de către producător pentru a 
îndeplini un scop medical.

Or. fr
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Amendamentul 97
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Produsele implantabile sau alte produse 
invazive, concepute să fie utilizate la ființe 
umane și menționate în anexa XV, sunt 
considerate dispozitive medicale indiferent 
dacă sunt sau nu concepute de către 
producător pentru a îndeplini un scop 
medical.

Produsele implantabile sau alte produse 
invazive, concepute să fie utilizate la ființe 
umane și menționate neexhaustiv în anexa 
XV, sunt considerate, în sensul 
prezentului regulament, dispozitive 
medicale indiferent dacă sunt sau nu 
concepute de către producător pentru a 
îndeplini un scop medical.

Or. pt

Amendamentul 98
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „dispozitiv activ” înseamnă orice 
dispozitiv a cărui funcționare depinde de o 
sursă de energie electrică sau de orice altă 
sursă de energie care nu este cea generată 
direct de gravitație și care acționează prin 
schimbarea densității energiei sau prin 
conversia acesteia. Dispozitivele menite să 
transmită energie, substanțe sau alte 
elemente între un dispozitiv activ și 
pacient, fără vreo modificare semnificativă, 
nu sunt considerate dispozitive active.

4. „dispozitiv activ” înseamnă orice 
dispozitiv a cărui funcționare depinde de o 
sursă de energie electrică sau de orice altă
sursă de energie care nu este cea generată 
direct de corpul uman sau de gravitație și 
care acționează prin schimbarea densității 
energiei sau prin conversia acesteia. 
Dispozitivele menite să transmită energie, 
substanțe sau alte elemente între un 
dispozitiv activ și pacient, fără vreo 
modificare semnificativă, nu sunt 
considerate dispozitive active.

Or. en

Amendamentul 99
Andreas Schwab
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Software-ul autonom este considerat un 
dispozitiv activ;

eliminat

Or. en

Justificare

Din motive sistematice, propoziția „Software-ul autonom este considerat un dispozitiv 
activ”ar trebui mutată de la articolul 2 alineatul (1) punctul (4) la anexa VII, regula 9.

Amendamentul 100
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – liniuța 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 printr-o intervenție clinică și care este 
conceput să rămână în organism după 
procedură.

printr-o intervenție clinică și care este 
conceput să rămână în organism după 
procedură, cu excepția cazului în care 
produsul este introdus în dinți.

Or. de

Justificare

Materiale pentru obturații dentare sunt materiale obișnuite folosite pentru mii de oameni, în 
fiecare zi, fără a cauza probleme de sănătate. Prin urmare, acestea nu ar trebui supuse 
procedurii de omologare a produselor cu risc ridicat, deoarece, în mod obiectiv, materiale 
pentru obturații dentare și astfel de produse diferă semnificativ în termeni de risc.

Amendamentul 101
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 31 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

31a. „siguranță” înseamnă absența sau 
evitarea unor riscuri inacceptabile pentru 
pacient sau utilizator;

Or. en

Amendamentul 102
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

32. „evaluare clinică” înseamnă evaluarea 
și analizarea datelor clinice referitoare la 
un dispozitiv, pentru a verifica siguranța și 
performanțele dispozitivului atunci când 
este utilizat în conformitate cu scopul 
preconizat de către producător;

32. „evaluare clinică” înseamnă evaluarea 
și analizarea datelor clinice referitoare la 
un dispozitiv, pentru a verifica siguranța, 
performanțele și eficacitatea dispozitivului 
atunci când este utilizat în conformitate cu 
scopul preconizat de către producător;

Or. en

Amendamentul 103
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 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
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Amendamentul 104
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 36 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– rapoarte publicate și/sau nepublicate
privind experiența clinică acumulată fie cu 
dispozitivul în cauză, fie cu un dispozitiv 
similar, a cărui echivalență cu dispozitivul 
în cauză poate fi demonstrată;

− rapoarte publicate privind altă 
experimentare clinică, fie a dispozitivului 
în cauză, fie a unui dispozitiv similar, 
pentru care se poate demonstra echivalența 
cu dispozitivul respectiv;

Or. en

Justificare

Din motive de transparență, datele clinice de calitate sunt esențiale pentru evaluarea 
adecvată a siguranței și a performanței unui dispozitiv medical.

Amendamentul 105
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

36a. „performanță” înseamnă capacitatea 
unui dispozitiv de a produce efectul 
prevăzut de către producător în raport cu 
afecțiunea respectivă, inclusiv atingerea  
caracteristicilor tehnice și realizarea 
efectelor clinice pretinse;

Or. en

Amendamentul 106
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 37
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Textul propus de Comisie Amendamentul

37. „sponsor” înseamnă o persoană, o 
societate comercială, o instituție sau o 
organizație care își asumă responsabilitatea 
pentru inițierea și gestionarea unei 
investigații clinice;

37. „sponsor” înseamnă o persoană, o 
societate comercială, o instituție sau o 
organizație care își asumă responsabilitatea 
pentru inițierea, gestionarea și finanțarea 
unei investigații clinice;

Or. en

Amendamentul 107
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – punctul 40 – partea introductivă

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 care face obiectul unei 
investigații, incluzând funcționarea 
defectuoasă sau inadecvarea informațiilor 
furnizate de producător;

Or. en

Amendamentul 108
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, 

(2) Comisia prin intermediul unui act de 
punere în aplicare, situația juridică a 
produselor cu statut neclar, pe baza 
avizului grupului multidisciplinar de 
experți al UE, format din experți în 
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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.

domeniul dispozitivelor medicale, al 
dispozitivelor medicale pentru diagnostic 
in vitro, al medicamentelor, țesuturilor și 
celulelor umane, produselor cosmetice, 
produselor biocide. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 88 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 109
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru produsele sau grupele de 
produse compuse din substanțe sau
combinații de substanțe care sunt 
destinate pentru a pătrunde în interiorul 
organismului, fie printr-un orificiu 
anatomic, fie prin suprafața corpului, 
care au fost considerate dispozitive 
medicale de către grupul multidisciplinar 
de experți, Comisia trebuie, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, să determine gradul de risc pe 
baza riscurilor reale și pe baza dovezilor 
științifice valabile. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 88 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 110
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
89 pentru a modifica sau completa, ținând 
cont de progresul tehnic și de utilizatorii 
sau pacienții cărora le este destinat 
dispozitivul, cerințele generale privind 
siguranța și performanța menționate în 
anexa I, inclusiv informațiile furnizate de 
producător.

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 111
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
89 pentru a modifica sau completa, ținând 
cont de progresul tehnic și de utilizatorii 
sau pacienții cărora le este destinat 
dispozitivul, cerințele generale privind 
siguranța și performanța menționate în 
anexa I, inclusiv informațiile furnizate de 
producător.

eliminat

Or. en

Amendamentul 112
Andreas Schwab
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 89 
pentru modificarea sau completarea, 
ținând cont de progresul tehnic, a 
elementelor din documentația tehnică 
menționate în anexa II.

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 113
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 89 
pentru modificarea sau completarea, 
ținând cont de progresul tehnic, a 
elementelor din documentația tehnică 
menționate în anexa II.

eliminat

Or. en

Amendamentul 114
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Proporțional cu clasa de risc și în funcție 
de tipul de dispozitiv, producătorii de 
dispozitive, altele decât cele fabricate la 
comandă, instituie și actualizează o 
procedură sistematică pentru a colecta și a 
analiza experiența dobândită cu 
dispozitivele lor introduse pe piață sau 
puse în funcțiune și pentru a aplica orice 
măsură corectivă necesară, denumită în 
continuare „planul de supraveghere 
ulterioară introducerii pe piață”. Planul de 
supraveghere ulterioară introducerii pe 
piață descrie modalitatea de colectare, 
înregistrare și investigare a reclamațiilor și 
rapoartelor din partea cadrelor medicale, a 
pacienților și a utilizatorilor referitoare la 
incidente suspectate a fi cauzate de un 
dispozitiv, modalitatea de păstrare a unui 
registru cu produse neconforme și cu 
rechemări sau retrageri ale unor produse și, 
în cazul în care se consideră adecvat ținând 
cont de natura dispozitivului, modalitatea 
de testare prin sondaj a dispozitivelor de pe 
piață. O parte a planului de supraveghere 
ulterioară introducerii pe piață este un plan 
de monitorizare clinică ulterioară 
introducerii pe piață în conformitate cu 
partea B din anexa XIII. În cazul în care se 
consideră că monitorizare clinică ulterioară 
introducerii pe piață nu este necesară, 
aceasta se justifică și se documentează în 
mod corespunzător în planul de 
supraveghere ulterioară introducerii pe 
piață.

Proporțional cu clasa de risc și în funcție 
de tipul de dispozitiv, producătorii de 
dispozitive, altele decât cele fabricate la 
comandă, instituie și actualizează o 
procedură sistematică pentru a colecta și a 
analiza experiența dobândită cu 
dispozitivele lor introduse pe piață sau 
puse în funcțiune și pentru a aplica orice 
măsură corectivă necesară, denumită în 
continuare „planul de supraveghere 
ulterioară introducerii pe piață”. Planul de 
supraveghere ulterioară introducerii pe 
piață descrie modalitatea de colectare, 
înregistrare, comunicare către sistemul 
electronic privind vigilența, menționat la 
articolul 62, și investigare a reclamațiilor 
și rapoartelor din partea cadrelor medicale, 
a pacienților și a utilizatorilor referitoare la 
incidente suspectate a fi cauzate de un 
dispozitiv, modalitatea de păstrare a unui 
registru cu produse neconforme și cu 
rechemări sau retrageri ale unor produse și, 
în cazul în care se consideră adecvat ținând 
cont de natura dispozitivului, modalitatea 
de testare prin sondaj a dispozitivelor de pe 
piață. O parte a planului de supraveghere 
ulterioară introducerii pe piață este un plan 
de monitorizare clinică ulterioară 
introducerii pe piață în conformitate cu 
partea B din anexa XIII.

În cazul în care se consideră că 
monitorizarea clinică ulterioară 
introducerii pe piață nu este necesară, 
aceasta se justifică și se documentează în 
mod corespunzător în planul de 
supraveghere ulterioară introducerii pe 
piață și cu condiția aprobării cestuia de 
către autoritatea competentă.

Al doilea paragraf nu se aplică 
dispozitivelor medicale din clasa III.
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Or. en

Justificare

Toți producătorii de dispozitive comercializate din clasa III trebuie să comunice incidentele 
survenite la sistemul electronic pentru a îmbunătăți supravegherea dispozitivelor medicale.  
Pentru dispozitivele de menținere și susținere a vieții, aceasta cerință este esențială pentru 
detectarea cât mai devreme a evenimentelor adverse și a defectelor dispozitivelor, înainte de 
expunerea unor largi segmente de pacienți la acestea. Raportarea centralizată este, de 
asemenea, importantă pentru îmbunătățirea sistemelor de supraveghere automate a 
experienței clinice, pentru a acumula datele necesare îngrijirii pacientului, precum și pentru 
compararea noilor dispozitive cu produsele consacrate.

Amendamentul 115
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a pune la dispoziție pe piață un 
dispozitiv, distribuitorii verifică dacă sunt 
îndeplinite următoarele cerințe:

Înainte de a pune la dispoziție pentru 
prima dată pe piață un dispozitiv, 
distribuitorii verifică dacă sunt îndeplinite 
următoarele cerințe:

Or. de

Justificare

În cadrul lanțului de aprovizionare, distribuitorii sunt responsabili de siguranța produselor. 
În afara acestuia, responsabilitatea pentru siguranța produselor și integritatea documentației 
revine producătorului sau importatorului. 

Amendamentul 116
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produsul este însoțit de informațiile de 
furnizat de către producător în conformitate 

(b) în lipsa declarației de conformitate din 
partea producătorului sau a 
importatorului, produsul este însoțit de 
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cu articolul 8 alineatul (7); informațiile de furnizat de către producător
în conformitate cu articolul 8 alineatul (7);

Or. de

Justificare

În cadrul lanțului de aprovizionare, distribuitorii sunt responsabili de siguranța produselor. 
În afara acestuia, responsabilitatea pentru siguranța produselor și integritatea documentației 
revine producătorului sau importatorului. 

Amendamentul 117
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) producătorul și, dacă este cazul, 
importatorul au respectat cerințele 
menționate la articolul 24 și, respectiv, la
articolul 11 alineatul (3).

(c) producătorul și, dacă este cazul, 
importatorul au respectat cerințele 
menționate la articolul 11 alineatul (3).

Or. de

Justificare

În cadrul lanțului de aprovizionare, distribuitorii sunt responsabili de siguranța produselor. 
În afara acestuia, responsabilitatea pentru siguranța produselor și integritatea documentației 
revine producătorului sau importatorului. 

Amendamentul 118
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un dispozitiv pe care l-
au pus la dispoziție pe piață nu este în 
conformitate cu prezentul regulament 
informează imediat producătorul și, dacă 

(4) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un dispozitiv pe care l-
au pus la dispoziție pe piață nu este în 
conformitate cu prezentul regulament 
informează imediat producătorul și, dacă 
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este cazul, reprezentantul autorizat al 
acestuia și importatorul și se asigură că se 
iau măsurile corective necesare pentru ca 
dispozitivul să devină conform, să fie retras 
sau rechemat. În cazul în care dispozitivul 
prezintă un risc, ei informează imediat și 
autoritățile competente ale statelor membre 
în care au pus dispozitivul la dispoziție pe 
piață, oferind detalii, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri corective 
aplicate.

este cazul, reprezentantul autorizat al 
acestuia și importatorul și¸în domeniul lor 
de activitate, se asigură că se iau măsurile 
corective necesare pentru ca dispozitivul să 
devină conform, să fie retras sau rechemat, 
după caz. În cazul în care dispozitivul 
prezintă un risc, ei informează imediat și 
autoritățile competente ale statelor membre 
în care au pus dispozitivul la dispoziție pe 
piață, oferind detalii, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri corective 
aplicate.

Or. de

Justificare

Ar trebui să se facă distincția între diverșii participanți la lanțul de aprovizionare.

Amendamentul 119
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, stabilește orientări și 
standarde UE pentru a asigura 
reprelucrarea în condiții de siguranță a 
dispozitivelor medicale de unică folosință, 
care să garanteze cel puțin același nivel 
de siguranță și performanță ca și 
dispozitivul original.  Procedând astfel, 
Comisia trebuie să se 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 organizațiile recunoscute care stabilesc 
standarde internaționale, cu condiția ca 
acestea să garanteze cel puțin același 
nivel de siguranță și performanță ca 
standardele ISO.
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Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 88 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 120
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comisia, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, în colaborare cu 
Forumul International de reglementare a 
dispozitivelor medicale și cu organismele 
internaționale de standardizare, definește 
un set clar de standarde de siguranță 
pentru reprelucrarea dispozitivelor de 
unică folosință, inclusiv cerințele 
specifice pentru producătorii de 
dispozitive reprelucrate;
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 88 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 121
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorul unui dispozitiv 
implantabil furnizează împreună cu
dispozitivul un card al implantului, care se 
pune la dispoziția pacientului respectiv 

(1) Producătorul unui dispozitiv 
implantabil, ambalat steril, pune în 
prealabil la dispoziția cadrului medical 
sau, atunci când este cazul, a pacientului 
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căruia i-a fost implantat dispozitivul. respectiv căruia urmează să îi fie 
implantat dispozitivul, informațiile care 
urmează să fie incluse în pașaportul sau 
cardul implantului.

Or. en

Amendamentul 122
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf de la alineatul 1 nu se 
aplică materialului pentru obturații 
dentare, capse sau suturi. 

Or. fr

Amendamentul 123
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele implanturi sunt exonerate de 
această obligație: suturi, capse, 
implanturi dentare, șuruburi, plăci și 
accesorii pentru implanturile ortopedice.

Or. en

Amendamentul 124
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, actualizează periodic 
lista dispozitivelor implantabile care nu 
trebuie să îndeplinească această obligație. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 88 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 125
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o scurtă descriere a caracteristicilor 
dispozitivului, inclusiv a materialelor 
folosite;

Or. en

Amendamentul 126
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) posibilele evenimente adverse care ar 
putea apărea pe baza datelor obținute în 
urma evaluării și investigației clinice.

Or. en



PE510.666v02-00 24/77 AM\936505RO.doc

RO

Amendamentul 127
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot introduce 
dispoziții naționale care impun ca în 
cardul de implant să fie incluse și 
informații despre măsuri de îngrijire 
postoperatorie și ca acesta să fie semnat 
atât de pacient, cât și de chirurgul 
responsabil de operație.

Or. en

Amendamentul 128
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 129
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Declarația de conformitate UE 
stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor 
specificate în prezentul regulament a fost 
demonstrată. Ea este actualizată continuu. 
Conținutul minim al declarației de 
conformitate UE este prezentat în anexa 
III. Ea este disponibilă într-o limbă 
oficială a Uniunii.

Or. en

Justificare

Traducerea declarațiilor UE în mai multe limbi este un proces greoi și nenecesar.

Amendamentul 130
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 131
Andreas Schwab
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
pune la dispoziție pe piață un articol 
destinat în mod specific să înlocuiască o 
piesă sau o componentă integrantă, identică 
sau similară, a unui dispozitiv care este 
defect sau uzat, pentru a menține sau 
restabili funcția dispozitivului fără 
modificarea semnificativă a 
caracteristicilor acestuia în materie de 
performanță sau siguranță, se asigură că 
articolul nu afectează în mod negativ 
siguranța și performanțele dispozitivului. 
Dovezile justificative se păstrează la 
dispoziția autorităților competente ale 
statelor membre.

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
pune la dispoziție pe piață un articol 
destinat în mod specific să înlocuiască o 
piesă sau o componentă integrantă, identică 
sau similară, a unui dispozitiv care este 
defectă sau uzată, pentru a menține sau 
restabili funcția dispozitivului fără 
modificarea caracteristicilor acestuia în 
materie de performanță sau siguranță, se 
asigură că articolul nu afectează în mod 
negativ siguranța și performanțele 
dispozitivului. Dovezile justificative se 
păstrează la dispoziția autorităților 
competente ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 132
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
pune la dispoziție pe piață un articol 
destinat în mod specific să înlocuiască o 
piesă sau o componentă integrantă, identică 
sau similară, a unui dispozitiv care este 
defect sau uzat, pentru a menține sau 
restabili funcția dispozitivului fără 
modificarea semnificativă a 
caracteristicilor acestuia în materie de 
performanță sau siguranță, se asigură că 
articolul nu afectează în mod negativ 
siguranța și performanțele dispozitivului. 
Dovezile justificative se păstrează la 
dispoziția autorităților competente ale 

(1) Orice persoană fizică sau juridică care 
pune la dispoziție pe piață un articol 
destinat în mod specific să înlocuiască o 
piesă sau o componentă integrantă, identică 
sau similară, a unui dispozitiv care este 
defect sau uzat, pentru a menține sau 
restabili funcția dispozitivului fără 
modificarea semnificativă a 
caracteristicilor acestuia în materie de 
performanță sau siguranță, se asigură că 
articolul nu afectează în mod negativ 
siguranța și performanțele dispozitivului. 
Pentru dispozitivele compuse din mai mult 
de o parte implantabilă, se asigură că nu 
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statelor membre. este nevoie de înlocuirea întregului 
dispozitiv datorită incompatibilității cu 
partea funcțională a dispozitivului;
Dovezile justificative se păstrează la 
dispoziția autorităților competente ale 
statelor membre.

Or. en

Amendamentul 133
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un articol care este destinat în mod 
specific să înlocuiască o piesă sau o 
componentă a unui dispozitiv și care 
modifică semnificativ caracteristicile 
dispozitivului în materie de performanță 
sau siguranță se consideră a fi un 
dispozitiv.

(2) Un articol care este destinat în mod 
specific să înlocuiască o piesă sau o 
componentă a unui dispozitiv și care 
modifică caracteristicile dispozitivului în 
materie de performanță sau siguranță se 
consideră a fi un dispozitiv și îndeplinește 
cerințele prevăzute în prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 134
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Orice persoană fizică sau juridică 
care recondiționează un dispozitiv în 
conformitate cu prevederile oficiale 
stabilite de către producătorul 
dispozitivului se asigură că 
recondiționarea nu afectează negativ 
siguranța și performanța.
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Or. en

Amendamentul 135
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Orice persoană fizică sau juridică 
care recondiționează un dispozitiv, fie în 
absența unor dispoziții oficiale ale 
producătorului dispozitivului sau în caz 
de nerespectare sau încălcare a unor 
astfel de prevederi, pentru a-l face 
corespunzător unei utilizări ulterioare în 
cadrul Uniunii, este considerată 
producător sau recondiționatori al 
dispozitivului și își asumă obligațiile ce le 
revin producătorilor, în conformitate cu 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 136
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Acesta este actualizat cu rezultatele 
evaluării și monitorizării clinice 
ulterioare introducerii pe piață, 
menționate la Anexa XIII partea B 
punctul 3.

Or. en
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Amendamentul 137
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 8 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) interesul legitim în protejarea 
informațiilor sensibile din punct de vedere 
comercial;

(b) interesul legitim în protejarea 
informațiilor sensibile din punct de vedere 
comercial, cu condiția ca acesta să nu fie 
în conflict cu protecția sănătății publice;

Or. pt

Amendamentul 138
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 8 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) compatibilitatea cu alte sisteme de 
trasabilitate utilizate de către părțile 
interesate din domeniul dispozitivelor 
medicale; 

Or. fr

Amendamentul 139
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 8 – litera e b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) compatibilitatea cu sistemele de 
identificare a dispozitivelor medicale care 
există deja pe piață; 

Or. de
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Justificare

Pentru a asigura o desfășurare corectă a procesului,trebuie asigurată compatibilitatea 
tehnică a sistemelor de trasabilitate.

Amendamentul 140
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este preferabilă o singură limbă obligatorie pentru înregistrare.

Amendamentul 141
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte ca un dispozitiv care nu este 
fabricat la comandă sau supus unei 
investigații să fie este introdus pe piață, 

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

producătorul sau reprezentantul său 
autorizat transmite sistemului electronic 
informațiile menționate la alineatul (1). Se 
asigură că nu se mai cere nicio altă 
înregistrare națională individuală în 
statele membre, în afara înregistrării 
europene.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure că nu se mai poate solicita o înregistrare națională individuală în țările 
UE, în afară de înregistrarea europeană.

Amendamentul 142
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În cazul dispozitivelor clasificate în 
clasa III și a dispozitivelor implantabile, 
altele decât cele fabricate la comandă sau 
cele care fac obiectul unei investigații, 
producătorul întocmește un 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. Acest 
rezumat este însoțit de setul complet de 
date colectate în timpul investigației 
clinice și pe parcursul monitorizării 
ulterioare introducerii pe piață. Proiectul 
de rezumat face parte din documentația de 
transmis organismului notificat implicat în 
evaluarea conformității în conformitate cu 
articolul 42 și este validat de către 
organismul respectiv.

Or. en
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Justificare

Ar trebui pus la dispoziția publicului un sumar ușor de utilizat prin intermediul Eudamed 
împreună cu un set de date clinic complet pentru a fi analize de către cercetători clinici 
independenți sau de cadre medicale. 

Amendamentul 143
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Statele membre furnizează Comisiei și 
celorlalte state membre informații cu 
privire la procedurile lor de evaluare, 
desemnare și notificare a organismelor de 
evaluare a conformității și de monitorizare 
a organismelor notificate, precum și în 
legătură cu orice modificări ale lor. Pe 
baza acestui schimb de informații și a 
celor mai bune practici stabilite între 
statele membre, Comisia definește, în 
termen de doi ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, orientări pentru 
procedurile de evaluare, desemnare și 
notificare a organismelor de evaluare a 
conformității și de monitorizare a 
organismelor notificate, care trebuie 
efectuate de autoritățile naționale în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 144
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 145
António Fernando Correia de Campos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Subcontractarea se limitează doar la 
anumite sarcini legate de evaluarea 
conformității iar necesitatea de a 
subcontracta aceste sarcini este justificată 
în mod corespunzător autorității 
naționale.

Or. en

Amendamentul 146
António Fernando Correia de Campos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Toate filialele organismului de 
evaluare a conformității solicitant, care 
sunt implicate în procesul de evaluare a 
conformității, în special cele situate în țări 
terțe, trebuie sunt supuse aplicării 
mecanismului de notificare și evaluării 
acestuia, în conformitate cu articolul 32.

Or. pt
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Amendamentul 147
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre pot notifica numai 
organismele de evaluare a conformității 
care îndeplinesc cerințele menționate în 
anexa VI și care au fost inițial evaluate 
satisfăcător de către echipa comună de 
evaluare, în conformitate cu articolul 32 
alineatul (3) și au primit o recomandare 
pozitivă de la MDCG, în conformitate cu 
articolul 44a.

Or. en

Amendamentul 148
Ashley Fox

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 
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.

(8) În cazul în care un stat membru sau 
Comisia formulează obiecții în 
conformitate cu alineatul (7), Comisia 
informează MDCG în termen de 5 zile de 
la expirarea perioadei menționate la 
alineatul (7). După consultarea părților 
implicate, MDCG emite avizul său cel mai 
târziu în termen de 40 de zile de la 
înștiințarea sa.

Or. en
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Amendamentul 149
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

În cazul în care MDCG, după ce a fost 
consultat în conformitate cu alineatul (8), 
formulează o obiecție, în avizul său, statul 
membru care a transmis notificarea 
furnizează un răspuns scris la avizul 
MDCG în termen de 28 de zile de la 
primirea acestuia. Răspunsul tratează 
obiecțiile ridicate în aviz, inclusiv 
măsurile pe care statul membru care a 
trimis notificarea intenționează să le ia 
pentru a rezolva obiecțiile.
Comisia publică notificarea, împreună cu 
un rezumat al opiniei MDCG și răspunsul 
statului membru imediat ce l-a primit.

Or. en

Amendamentul 150
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La trei ani de la notificarea unui 
organism notificat și ulterior o dată la trei
ani, evaluarea menită să determine dacă 

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

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

Or. en

Amendamentul 151
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia investighează toate cazurile cu 
privire la care i-au fost aduse la cunoștință 
preocupări în ceea ce privește îndeplinirea 
continuă de către un organism notificat a 
cerințelor din anexa VI sau a obligațiilor 
care îi revin. De asemenea, ea poate începe 
astfel de investigații din proprie inițiativă.

(1) Comisia investighează toate cazurile cu 
privire la care i-au fost aduse la cunoștință 
preocupări în ceea ce privește îndeplinirea 
continuă de către un organism notificat a 
cerințelor din anexa VI sau a obligațiilor 
care îi revin. De asemenea, ea poate începe 
astfel de investigații din proprie inițiativă, 
inclusiv inspecții inopinate ale 
organismului notificat, efectuate de către 
o echipă de evaluare comună, a cărei 
componență îndeplinește condițiile 
prevăzute la articolul 32 alineatul (3).

Or. pt

Amendamentul 152
Andreas Schwab
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Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cu cel puțin 14 zile înainte de orice 
decizie, autoritatea competentă notifică 
MDCG și Comisia cu privire la decizia 
preconizată. Decizia finală va fi la 
dispoziția publicului în Eudamed.

Or. en

Amendamentul 153
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 154
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În lumina progresului tehnic și a eliminat
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oricăror informații care devin disponibile 
în cursul activităților de vigilență și de 
supraveghere a pieței descrise la articolele 
61 – 75, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 89 în ceea ce privește 
următoarele:
(a) decizia conform căreia un dispozitiv 
sau o categorie sau grup de dispozitive, ar 
trebui, prin derogare de la criteriile de 
clasificare menționate în anexa VII, să fie 
clasificate într-o altă clasă;
(b) modificarea sau completarea 
criteriilor de clasificare menționate în 
anexa VII.

Or. en

Amendamentul 155
António Fernando Correia de Campos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 156
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 10 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Inspecțiile neanunțate pot fi 
considerate inspecții periodice, din punct 
de vedere al naturii și amplorii lor, 
compensându-se costurile operatorilor 
economici rezultate din inspecțiile
inopinate, dacă nu au fost înregistrate 
neconformități semnificative în timpul 
inspecțiilor neanunțate. Trebuie să se țină 
cont întotdeauna, când se dispune 
efectuarea de inspecții inopinate și când 
sunt efectuate asemenea inspecții, de 
principiul proporționalității, acordându-se 
atenția cuvenită riscului potențial al 
fiecărui produs.

Or. de

Amendamentul 157
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 158
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendament 159
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendament

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 



AM\936505RO.doc 41/77 PE510.666v02-00

RO

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. 

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 
a n a l i z a  evaluării conformității 



PE510.666v02-00 42/77 AM\936505RO.doc

RO

preliminare a 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. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
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 
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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 eșec; 

(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 
modalitățile și aspectele procedurale 
privind transmiterea și rezumatul 
evaluării conformității preliminare în 
conformitate cu alineatele (2) și (3). 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 88 
alineatul (3). 

Or. en
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Amendament 160
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendament

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 
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prezentarea rezumatului respectiv, se ia în 
considerare în mod corespunzător 
principiul egalității de tratament. 

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

(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 
a n a l i z a  evaluării conformității 
preliminare a 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 
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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. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
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 eșec; 

(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 
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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 
modalitățile și aspectele procedurale 
privind transmiterea și rezumatul 
evaluării conformității preliminare în 
conformitate cu alineatele (2) și (3). 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 88 
alineatul (3). 

Or. en

Amendamentul 161
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44a
Controlul organismelor notificate și al 

autorităților naționale competente, 
responsabile de organismele notificate 

(1) MDCG asigură armonizarea între 
evaluarea inițială, calificarea, notificarea 
și supravegherea organismelor notificate, 
precum și armonizarea activităților de 
notificare și de supraveghere ale 
autorităților competente naționale 
responsabile de organismele notificate;
(2) Pentru a realiza obiectivul stabilit la 
alineatul 1 cu privire la armonizarea în 
ceea ce privește autoritățile naționale 
competente responsabile de 
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supravegherea organismelor notificate, 
MDCG stabilește norme detaliate pentru 
revizuiri inter pares ale autorităților 
naționale responsabile de organismele 
notificate în conformitate cu articolul 28 
alineatul (8).  Aceste reguli se aplică 
obligatoriu tuturor revizuirilor inter pares 
care se fac din doi în doi ani de 
autoritățile naționale competente, 
responsabile de supravegherea 
organismelor notificate, în conformitate 
cu planul anual de revizuiri inter pares, în 
conformitate cu articolul 28 alineatul (8).
(3) Membrii MDCG participă la 
revizuirile inter pares ale autorităților 
naționale competente, responsabile de 
organismele notificate, în conformitate cu 
articolul 28 alineatul (8).
(4) MDCG stabilește cerințe detaliate 
privind condițiile de calificare a experților 
săi de audit pentru participarea la 
revizuirile inter pares, în conformitate cu 
articolul 28 alineatul (8).
(5) Pentru a realiza obiectivul stabilit la 
alineatul (1) cu privire la armonizarea în 
ceea ce privește organismele notificate, 
MDCG dispune de experți care sunt 
calificați pentru evaluarea organismelor 
de evaluare a conformității și a 
organismelor notificate.  Cel puțin doi 
astfel de experți participă la echipele 
comune de evaluare pentru evaluarea 
organismelor de evaluare a conformității, 
în conformitate cu articolul 32 alineatul 
(3), și a organismelor notificate, în 
conformitate cu articolul 35 alineatul (4).
(6) Pentru a realiza obiectivul stabilit la 
alineatul (1) cu privire la armonizarea în 
ceea ce privește organismele notificate, 
MDCG stabilește cerințe detaliate de 
calificare cu privire la experții săi, pentru 
evaluarea organismelor de evaluare a 
conformității și a organismelor notificate. 
(7) MDCG revizuiește avizul furnizat de 
către echipa de evaluare comună referitor 
la raportul de evaluare și la proiectul de 
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notificare, în conformitate cu articolul 32 
alineatul (6), și decide dacă formulează o 
recomandare pozitivă sau negativă. 
Această recomandare este prezentată 
Comisiei și autorității naționale 
responsabile de organismul notificat.
(8) Ca o măsură suplimentară în sprijinul 
realizării obiectivului stabilit la alineatul 
(1) cu privire la armonizarea în ceea ce 
privește organismele notificate, MDCG 
stabilește norme detaliate armonizate care 
se aplică în mod obligatoriu evaluărilor 
organismelor de evaluare a conformității 
și notificărilor acestora în calitate de 
organisme notificate.
Aceste reglementări conțin:
(a) cerințe de evaluare și notificare în 
calitate de organism notificat, inclusiv
- cerințe privind organizarea, sistemul de 
control al calității, procesele;
- cerințe privind resursele necesare, 
inclusiv calificările și formarea 
profesională;
- cerințe specifice privind auditorii și 
evaluatorii tehnici ai organismelor 
notificate;
- cerințe specifice privind laboratoarele de 
testare, inclusiv subcontractorii;
- se acordă o atenție deosebită proceselor 
de sterilizare, biocompatibilității, 
dispozitivelor care conțin țesuturi și celule 
de origine umană și animală, evaluării 
clinice;
- cerințe privind independența, 
imparțialitatea și confidențialitatea;
(b) norme detaliate pentru evaluările 
inițiale și evaluări ale procesului de 
supraveghere: 
- evaluările din cadrul procesului de 
supraveghere se efectuează în mod 
regulat, cel puțin o dată pe an;.
- evaluările din cadrul procesului de 
supraveghere se efectuează la fața locului 
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și includ evaluarea certificărilor 
sistemului de control al calității, a 
examinărilor de tip și a examinărilor 
dosarului proiectului, evaluări clinice și 
planurile de supraveghere ulterioară 
introducerii pe piață;  se acordă o atenție 
specială dispozitivelor din clasa III și 
dispozitivelor noi;
(c) norme și criterii de evaluare de 
supraveghere motivate de suspiciuni 
rezonabile; astfel de evaluări se 
efectuează în principal inopinat;
(d) norme pentru restricția sau retragerea 
notificărilor;
(e) normele pentru o procedură de 
arbitraj în caz de dezacord privind o 
recomandare negativă a unei evaluări 
inițiale sau restricționarea sau retragerea 
unei notificări. 

Or. en

Justificare

Articolul 44a (nou) înlocuișete articolul 44.

Amendamentul 162
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care demonstrarea 
conformității cu cerințele generale privind 
siguranța și performanța pe baza datelor 
clinice nu este considerată adecvată, se 
oferă o justificare corespunzătoare pentru 
această excepție pe baza rezultatelor 
gestionării riscurilor producătorului și pe 
baza examinării caracteristicilor 
interacțiunii dintre dispozitiv și corpul 
uman, a performanțelor preconizate și a 
indicațiilor producătorului. Gradul de 

(3)  Cu excepția dispozitivelor din clasa 
III, în cazul în care demonstrarea 
conformității cu cerințele generale privind 
siguranța și performanța pe baza datelor 
clinice nu este considerată adecvată, se 
oferă o justificare corespunzătoare pentru 
această excepție pe baza rezultatelor 
gestionării riscurilor producătorului și pe 
baza examinării caracteristicilor 
interacțiunii dintre dispozitiv și corpul 
uman, a performanțelor preconizate și a 



AM\936505RO.doc 51/77 PE510.666v02-00

RO

adecvare al demonstrării conformității cu 
cerințele generale privind siguranța și 
performanța, determinat numai pe baza 
rezultatelor metodelor de testare neclinică, 
inclusiv a evaluării performanței, a testării 
pe banc și a evaluării preclinice, trebuie să 
fie justificat în mod corespunzător în 
documentația tehnică menționată în anexa 
II.

indicațiilor producătorului. Gradul de 
adecvare al demonstrării conformității cu 
cerințele generale privind siguranța și 
performanța, determinat numai pe baza 
rezultatelor metodelor de testare neclinică, 
inclusiv a evaluării performanței, a testării 
pe banc și a evaluării preclinice, trebuie să 
fie justificat în mod corespunzător în 
documentația tehnică menționată în anexa 
II. 

Exonerarea de la demonstrarea 
conformității cu cerințele de siguranță și 
performanță bazate pe datele clinice, 
menționate la primul paragraf, este 
supusă aprobării prealabile de către 
autoritatea competentă.

Or. en

Justificare

Pentru a evita un vid juridic ce ar permite eludarea facilă a evaluărilor clinice, în special în 
ceea ce privește dispozitivele cu risc mare.

Amendamentul 163
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Evaluarea clinică și rezultatul acesteia 
se consemnează într-un raport de evaluare 
clinică menționat în secțiunea 6 din partea 
A a anexei XIII, care este inclus sau face 
obiectul unor referințe complete în 
documentația tehnică menționată în anexa 
II referitoare la dispozitivul în cauză.

(5) Evaluarea clinică și rezultatul acesteia 
se consemnează într-un raport de evaluare 
clinică menționat în secțiunea 6 din partea 
A a anexei XIII, care este inclus în 
documentația tehnică menționată în anexa 
II referitoare la dispozitivul în cauză și 
sunt puse la dispoziția publicului prin 
intermediul sistemului electronic 
menționat la articolul 53, în momentul în 
care dispozitivul este introdus pe piață.

Or. en
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Justificare

Accesul la datele clinice este esențial pentru a menține transparența sistemului și pentru 
analiza efectuată de cadre universitare independente sau de organizații profesionale 
medicale independente.

Amendamentul 164
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru dispozitive clasificate în clasa III 
și dispozitivelor implantabile, rezumatul 
referitor la siguranța și preformanța 
clinică, menționat în articolul 26 alineatul 
(1), se actualizează cel puțin o dată pe an, 
cu rapoarte de evaluare clinice.

Or. en

Amendamentul 165
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Investigațiile clinice fac obiectul 
articolelor 50-60 și anexei XIV în cazul în 
care sunt efectuate pentru unul sau mai 
multe dintre următoarele scopuri:

(1) Investigațiile clinice, fie că sunt 
desfășurate cu scopul de a plasa pe piața 
unui dispozitiv medical, fie că sunt făcute 
ca parte a unui studiu ulterior 
introducerii pe piață, fac obiectul 
articolelor 50-60 și anexei XIV în cazul în 
care sunt efectuate pentru unul sau mai 
multe dintre următoarele scopuri:

Or. en
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Justificare

Trebuie asigurate aceleași standarde de calitate și principii etice.

Amendamentul 166
António Fernando Correia de Campos,

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre se asigură că persoanele 
care evaluează cererea nu fac obiectul unor 
conflicte de interese, sunt independente de 
sponsor, de instituția locului (locurilor) de 
desfășurare a investigației și de 
investigatorii implicați și sunt libere de 
orice altă influență nejustificată. Statele 
membre se asigură că evaluarea este 
efectuată în comun de un număr 
rezonabil de persoane care, în mod 
colectiv, dispun de calificarea și 
experiența necesare. În evaluare se va 
ține cont de opinia exprimată de cel puțin 
o persoană al cărei domeniu de interes 
principal este non-științific. Opinia 
exprimată de cel puțin un pacient trebuie 
să fie luată în considerare. Realizarea 
unei investigații clinice trebuie să facă 
obiectul unui aviz pozitiv al comitetului de 
etică responsabil.

Or. en

Amendamentul 167
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) protejarea informațiilor sensibile din (b) protejarea informațiilor sensibile din 
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punct de vedere comercial; punct de vedere comercial; datele 
referitoare la evenimentele adverse și 
datele referitoare la siguranță nu sunt 
considerate informații sensibile din punct 
de vedere comercial;

Or. en

Amendamentul 168
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Din motive de transparență și de sănătate publică. Nu există niciun motiv pentru a preveni 
accesul publicului și a cadrelor universitare independente la datele privind evenimentele 
clinice adverse.

Amendamentul 169
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
89, pentru a stabili cerințele și parametrii 
tehnici, pentru a permite interoperabilitatea 
cu baza de date a UE pentru trialuri clinice 
cu medicamente de uz uman instituită prin 
Regulamentul (UE) nr. […/…].

Or. en

Amendamentul 170
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sponsorul poate pune în aplicare 
modificările menționate la alineatul (1) cel 
mai devreme după 30 de zile de la 
notificare, cu excepția cazului în care statul 
membru în cauză a notificat sponsorul cu 
privire la refuzul său pe baza unor 
considerente de sănătate publică, de 
siguranță a pacienților sau de ordine 
publică.

(2) Sponsorul poate pune în aplicare 
modificările menționate la alineatul (1) cel 
mai devreme după 30 de zile de la 
notificare, cu excepția cazului în care statul 
membru în cauză a notificat sponsorul cu 
privire la refuzul său justificat 
corespunzător.

Or. pt

Justificare

Limitarea motivele refuzului, în forma în care a fost propusă în textul original, ar exclude în 
mod greșit aspecte cum ar fi date insuficient de relevante sau date solide, precum și alte 
considerente de natură etică.  Modificările propuse de sponsori pentru investigațiile clinice 
nu ar trebui să permită o reducere a standardelor științifice sau etice, motivată de interese 
comerciale.



PE510.666v02-00 56/77 AM\936505RO.doc

RO

Amendamentul 171
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Evaluarea de către statul membru a 
cererii sponsorului de modificare 
substanțială a unei investigații clinice este 
în conformitate cu articolul 51 alineatul 
(6).

Or. en

Amendamentul 172
António Fernando Correia de Campos

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, 
statul membru respectiv comunică astfel de 
fapte și decizia sa și motivele care stau la 
baza ei tuturor celorlalte state membre și 
Comisiei prin intermediul sistemului 
electronic menționat la articolul 53.

Or. en

Amendamentul 173
António Fernando Correia de Campos
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Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 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 încetarea anticipată într-un 
stat membru și la încheierea definitivă a 
investigației clinice. Notificarea respectivă 
se efectuează în termen de 15 zile de la 
sfârșitul investigației clinice în unul sau 
mai multe state membre.

Or. en

Amendamentul 174
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Astfel de date sunt deja la dispoziția sponsorului și vor fi comunicate statului membru pentru 
un control statistic adecvat.

Amendamentul 175
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cererea unică, sponsorul propune 
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.

(2) Statele membre în cauză convin, în 
termen de șase zile de la depunerea cererii 
unice, asupra statului membru 
coordonator. Statele membre și Comisia se 
pun de acord, în cadrul atribuțiilor 
MDCG, asupra unor reguli clare privind 
desemnarea statului membru coordonator.

Or. en

Justificare

Soluția propusă de textul Comisiei permite sponsorilor să aleagă selectiv autoritățile 
competente care aplică standarde mai puțin stricte, cele cu mai puține resurse sau 
suprasolicitate cu număr mare de cereri, ceea ce care agravează aprobarea tacită propusă 
pentru investigațiile clinice. MDCG deja propus poate stabili un cadru de decizie cu privire 
la statul membru coordonator, în conformitate cu atribuțiile sale descrise la articolul 80.

Amendamentul 176
António Fernando Correia de Campos
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Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sponsorul înregistrează în totalitate 
oricare dintre următoarele:

(1) Sponsorul înregistrează în totalitate și 
înregistrează în sistemul electronic 
privind investigațiile clinice, menționat la 
articolul 53, oricare dintre următoarele:

Or. en

Amendamentul 177
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În cazul unei investigații clinice pentru 
care sponsorul a utilizat cererea unică 
menționată la articolul 58, sponsorul 
raportează orice eveniment prevăzut la 
alineatul (2) prin intermediul sistemului 
electronic menționat la articolul 53. În 
momentul primirii, acest raport este 
transmis în format electronic tuturor 
statelor membre în cauză.

În cazul unei investigații clinice pentru 
care sponsorul a utilizat cererea unică 
menționată la articolul 58, sponsorul 
raportează orice eveniment prevăzut la 
alineatele (1) și (2) prin intermediul 
sistemului electronic menționat la articolul 
53. În momentul primirii, acest raport este 
transmis în format electronic tuturor 
statelor membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 178
Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau toate măsurile 
corespunzătoare pentru a încuraja cadrele 
medicale, utilizatorii și pacienții să 
raporteze autorităților lor competente 

Statele membre iau toate măsurile 
corespunzătoare pentru a încuraja cadrele 
medicale, inclusiv farmaciștii, utilizatorii 
și pacienții să raporteze autorităților lor 



PE510.666v02-00 60/77 AM\936505RO.doc

RO

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

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

Or. fr

Amendamentul 179
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre și Comisia trebuie să 
elaboreze și să garanteze 
interoperabilitatea între registrele 
naționale și sistemului electronic privind 
vigilența menționat la articolul 62, pentru 
a asigura exportul automat al datelor 
către acest sistem, evitând în același timp 
dublarea registrelor.

Or. en

Justificare

În registrele de calitate pentru sectoare largi ale populației, se va evita fragmentarea 
înregistrărilor și se va crea o imagine mai adecvată a siguranței și eficacității dispozitivelor 
medicale.

Amendamentul 180
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Informațiile colectate și prelucrate prin 
sistemul electronic sunt accesibile 
autorităților competente din statele 
membre, Comisiei, organismelor notificate 
și producătorilor în ceea ce privește 
informațiile referitoare la propriile 
dispozitive.

Or. en

Justificare

Producătorul are acces la propriile date din sistemul de informații.

Amendamentul 181
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Informațiile colectate și prelucrate prin 
sistemul electronic sunt accesibile 
autorităților competente din statele 
membre, Comisiei, organismelor notificate 
și fără a aduce atingere proprietății 
intelectuale, cadrelor medicale și 
publicului. Datele menționate la literele 
(a) - (e) ale alineatului (1) din articolul 62 
nu sunt considerate informații comerciale 
confidențiale.

Or. en

Justificare

Accesul la datele clinice este esențial pentru a menține transparența sistemului și pentru 
analiza efectuată de cadre universitare independente sau de organizații profesionale 
medicale independente. Astfel de date clinice nu conțin date considerate proprietate 
intelectuală și nici informații sensibile din punct de vedere comercial.
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Amendamentul 182
António Fernando Correia de Campos

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.

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul regulament ar trebui să stabilească un nivel adecvat de informare.

Amendamentul 183
Andreas Schwab

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Se asigură că nu se mai poate solicita 
nicio altă înregistrare națională 
individuală în statele membre, în afara 
înregistrării europene.

Or. en

Amendamentul 184
Andreas Schwab

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Inspecțiile neanunțate pot fi 
considerate inspecții periodice, din punct 
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de vedere al naturii și amplorii lor, 
compensându-se costurile operatorilor 
economici rezultate din inspecțiile 
inopinate, dacă nu au fost înregistrate 
neconformități semnificative în timpul 
inspecțiilor neanunțate. Trebuie să se țină 
întotdeauna cont, când se dispune 
efectuarea de inspecții inopinate și când 
sunt efectuate, de principiul 
proporționalității, acordându-se atenția 
cuvenită riscului potențial al fiecărui 
produs.

Or. de

Amendamentul 185
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) MDCG poate stabili comitete 
permanente sau temporare de experți în 
domenii specifice ale medicinii sau în 
domenii tehnice relevante, în vederea 
punerii în aplicare a prezentului 
regulament și a furnizării de consultanță 
științifică pentru MDCG.

Or. pt

Amendamentul 186
António Fernando Correia de Campos

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 

(1) Membrii MDCG, ai comitetelor 
consultative din cadrul MDCG și 
personalul laboratoarelor de referință ale 
UE nu au interese financiare sau de altă 
natură în industria dispozitivelor medicale 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 187
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 188
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Reprezentantul organizațiilor părților 
interesate care participă la subgrupurile 
MDCG își declară orice interes direct și 
indirect pe care l-ar avea în industria de 
dispozitive medicale și își actualizează 
această declarație ori de câte ori apare o 
modificare relevantă.  Declarația de 
interese este făcută publică pe site-ul de 
internet al Comisiei. Acest lucru nu se 
aplică reprezentanților industriei 
dispozitivelor medicale.

Or. en

Amendamentul 189
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea II – punctul 7 – subpunctul 7.1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) compatibilitatea fizică între 
componentele dispozitivelor fabricate de 
producători diferiți, care sunt compuse 
din mai multe părți implantabile.

Or. en

Amendamentul 190
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea II – punctul 7 – subpunctul 7.4 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

7.4. Dispozitivele sunt proiectate și 
fabricate astfel încât să se reducă pe cât 
posibil și în mod adecvat riscurile 
prezentate de substanțele care s-ar putea 
infiltra sau scurge din dispozitiv. 
Substanțele cancerigene, mutagene sau 
toxice pentru reproducere, în conformitate 
cu partea 3 din anexa VI la Regulamentul 
(CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 
decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor, de modificare și de abrogare 
a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, 
precum și de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006, sunt eliminate în 
termen de 8 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, dacă nu sunt 
disponibile substanțe alternative mai 
sigure. Dacă nu există alternative mai 
sigure, producătorul furnizează o 
justificare specifică pentru utilizarea 
acestor substanțe, ținând cont de 
respectarea cerințelor generale privind 
siguranța și performanța, în cadrul 
documentației tehnice, iar în 
instrucțiunile de utilizare, informații cu 
privire la riscurile reziduale pentru aceste 
grupuri de pacienți și, dacă este cazul, la 
măsurile de precauție adecvate. 
Dispozitivele care conțin substanțe ce
afectează sistemul endocrin, care intră în 
contact cu corpul pacienților și pentru 
care există dovezi științifice ale unor efecte 
probabile grave pentru sănătatea umană și 
care sunt identificate în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 59 din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), și în conformitate cu criteriile 
referitoare la substanțele care afectează 
sistemul endocrin, conținute în raportul 
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realizat de grupul consultativ de experți 
pentru substanțele care afectează sistemul 
endocrin, sunt eliminate în termen de 8 
ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, dacă nu sunt disponibile 
substanțe alternative mai sigure. Dacă nu 
există alternative mai sigure, 
producătorul furnizează o justificare 
specifică pentru utilizarea acestor 
substanțe, ținând cont de respectarea 
cerințelor generale privind siguranța și 
performanța, în cadrul documentației 
tehnice, iar în instrucțiunile de utilizare, 
informații cu privire la riscurile reziduale 
pentru aceste grupuri de pacienți și, dacă 
este cazul, la măsurile de precauție 
adecvate.

Or. en

Amendamentul 191
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

conțin, cu o concentrație de cel puțin 0,1% 
din greutatea materialului plastifiat, ftalați, 
aceste substanțe sunt eliminate în termen 
de 8 ani de la intrarea în vigoare a
prezentului regulament, dacă nu sunt 
disponibile substanțe alternative mai 
sigure. Dacă nu există alternative mai 
sigure, producătorul furnizează o 
justificare specifică pentru utilizarea 
acestor substanțe, ținând cont de 
respectarea cerințelor generale privind 
siguranța și performanța, în special a 
prezentului paragraf, în cadrul 
documentației tehnice, iar în instrucțiunile 
de utilizare, informații cu privire la 
riscurile reziduale pentru aceste grupuri de 
pacienți și, dacă este cazul, la măsurile de 
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respectarea cerințelor generale privind 
siguranța și performanța, în special a 
prezentului paragraf, în cadrul 
documentației tehnice, iar în instrucțiunile 
de utilizare, informații cu privire la 
riscurile reziduale pentru aceste grupuri de 
pacienți și, dacă este cazul, la măsurile de 
precauție adecvate.

precauție adecvate. În cazul în care 
dispozitivele în cauză sunt destinate, 
printre altele, aplicării unor tratamente 
copiilor sau femeilor însărcinate sau care 
alăptează, ftalați ar trebui interziși 
începând cu 1 ianuarie 2020.

Or. en

Amendamentul 192
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea II – punctul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

9. Dispozitivele care încorporează o 
substanță considerată medicament.

Or. en

Amendamentul 193
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea II – punctul 9 – subpunctul 9.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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2001/83/CE.

Or. en

Amendamentul 194
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Anexa 4 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Marcajul CE constă în inițialele „CE” 
însoțite de termenul „Dispozitiv medical”
având următoarea formă:

Or. en

Amendamentul 195
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexa 5 – secțiunea 1 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. în cazul dispozitivelor clasificate în 
clasa III sau al dispozitivelor implantabile, 
rezumatul datelor de siguranță și 
performanță clinică,

18. în cazul dispozitivelor clasificate în 
clasa III sau al dispozitivelor implantabile, 
rezumatul datelor de siguranță și 
performanță clinică, însoțit de setul 
complet de date colectate în timpul 
investigației clinice și în monitorizarea 
ulterioară introducerii pe piață.

Or. en

Justificare

Ar trebui pus la dispoziția publicului un sumar ușor de utilizat prin intermediul Eudamed, 
împreună cu un set complet de date clinice, pentru a fi analize de către cercetători clinici 
independenți sau de cadre medicale. 
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Amendamentul 196
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Anexa 7 – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 197
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Anexa 7 – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 198
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Anexa 7 – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.3 – paragraful 1 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 199
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Anexa 7 – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.3 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 200
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Anexa 7 – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.4 – paragraful 1 – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 201
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Anexa 7 – partea III – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Software-ul autonom este considerat un 
dispozitiv activ.

Or. en

Amendamentul 202
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Anexa 7 – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Toate dispozitivele care incorporează, ca 
parte integrantă, o substanță care, dacă este 
utilizată separat, poate fi considerată 
medicament conform definiției de la 
articolul 1 din Directiva 2001/83/CEE, 
inclusiv un medicament derivat din sânge 
uman sau din plasmă umană și care 
prezintă o acțiune auxiliară dispozitivelor 
respective, fac parte din clasa III.

Toate dispozitivele care incorporează, ca 
parte integrantă, o substanță care, în cazul 
în care este utilizată separat, poate fi 
considerată produs medicamentos conform 
definiției menționate la articolul 1 din 
Directiva 65/65/CEE și care poate să 
acționeze asupra organismului uman cu o 
acțiune auxiliară dispozitivelor respective, 
fac parte din clasa III. 

Or. en

Amendamentul 203
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Anexa 7 – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Toate dispozitivele care încorporează sau 
constau din nanomateriale fac parte din 
clasa III cu excepția situației în care 

Toate dispozitivele care încorporează sau 
constau din nanomateriale destinate să fie 
eliberate în mod intenționat în corpul 
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nanomaterialul este încapsulat sau legat 
într-o asemenea manieră încât nu poate fi 
eliberat în corpul pacientului sau al 
utilizatorului atunci când dispozitivul este 
utilizat în limitele scopului preconizat.

uman sunt clasificate în clasa III.

Or. en

Amendamentul 204
Nora Berra

Propunere de regulament
Anexa 7 – partea III – punctul 6 – subpunctul 6.9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 205
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexa 8 – punctul 4 – subpunctul 4.4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

neanunțate, care nu au o periodicitate mai 
mică de o dată pe an, plan ce nu trebuie
adus la cunoștința producătorului.

Or. en

Amendamentul 206
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Anexa 13 – Partea A – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul dispozitivelor implantabile și 
dispozitivelor din clasa III, se efectuează 
investigații clinice, cu excepția cazurilor în 
care se justifică utilizarea doar a datelor 
clinice existente. Demonstrarea 
echivalenței în conformitate cu secțiunea 4 
nu este, în general, considerată ca 
reprezentând o justificare suficientă în 
sensul prezentului alineat prima teză.

5. În cazul dispozitivelor implantabile și 
dispozitivelor din clasa III, se efectuează 
investigații clinice, cu excepția cazurilor în 
care se justifică utilizarea doar a datelor 
clinice existente. Pentru produsele noi,
demonstrarea echivalenței în conformitate 
cu secțiunea 4 nu este considerată ca 
reprezentând o justificare suficientă în 
sensul prezentului alineat prima teză. Cu 
toate acestea, pentru repetarea 
dispozitivelor care există deja pe piață, 
pentru care sunt disponibile date clinice și 
în privința cărora datele provenite din 
supravegherea ulterioară introducerii pe 
piață nu indică probleme în materie de 
siguranță, demonstrarea echivalenței 
poate fi considerată ca reprezentând o 
justificare suficientă. Pentru dispozitivele 
care intră sub incidența evaluării 
științifice prevăzute de prezentul 
regulament, demonstrarea echivalenței 
este evaluată de către MDCG.

Or. en

Amendamentul 207
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexa 13 – Partea B – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Monitorizarea clinică ulterioară 
introducerii pe piață (denumită în 
continuare  PMCF), este un proces 
continuu de actualizare a evaluării clinice 
menționată la articolul 49 și partea A din 
prezenta anexă și face parte din planul de 
supraveghere ulterioară introducerii pe 
piață al producătorului. În acest scop, 
producătorul colectează și evaluează în 
mod proactiv datele clinice provenite din 
utilizarea în sau pe oameni a unui 
dispozitiv care este autorizat să poarte 
marcajul CE, în scopul preconizat în 
conformitate cu procedura corespunzătoare 
de evaluare a conformității, cu scopul de a 
confirma siguranța și performanța pe 
întreaga durată de viață preconizată a 
dispozitivului și acceptabilitatea continuă a 
riscurilor identificate, precum și pentru a 
detecta riscurile emergente pe baza unor 
dovezi concrete.

1. Monitorizarea clinică ulterioară 
introducerii pe piață (denumită în 
continuare  PMCF), este un proces 
continuu de actualizare a evaluării clinice 
menționată la articolul 49 și partea A din 
prezenta anexă și face parte din planul de 
supraveghere ulterioară introducerii pe 
piață al producătorului. În acest scop, 
producătorul colectează în mod proactiv, 
înregistrează în sistemul electronic 
privind vigilența, menționat la articolul 
62, și evaluează datele clinice provenite din 
utilizarea în sau pe oameni a unui 
dispozitiv care este autorizat să poarte 
marcajul CE, în scopul preconizat în 
conformitate cu procedura corespunzătoare 
de evaluare a conformității, cu scopul de a 
confirma siguranța și performanța pe 
întreaga durată de viață preconizată a 
dispozitivului și acceptabilitatea continuă a 
riscurilor identificate, precum și pentru a 
detecta riscurile emergente pe baza unor 
dovezi concrete.

Or. en

Amendamentul 208
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexa 13 – 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 și le trimite 
periodic statelor membre în cauză.

Or. en
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Amendamentul 209
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexa 13 – 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 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 
și informează statele membre în cauză.
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Amendamentul 210
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexa 14 – Partea I – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fiecare etapă a investigației clinice, de la 
prima examinare privind necesitatea și 
justificarea studiului, până la publicarea 
rezultatelor, se efectuează în conformitate 
cu principiile etice recunoscute, cum ar fi, 
de exemplu, cele prevăzute în Declarația de 
la Helsinki privind principiile etice 
aplicabile cercetărilor medicale care 
implică subiecți umani a Asociației 
Medicale Mondiale, adoptată la cea de-a 
18-a Reuniune medicală mondială de la 
Helsinki, Finlanda, în 1964, astfel cum a 
fost modificată ultima dată de către cea de-
a 59-a Adunare generală a Asociației 
Medicale Mondiale care a avut loc la Seul, 
Coreea, în 2008.

Fiecare etapă a investigației clinice, de la 
prima examinare privind necesitatea și 
justificarea studiului, până la publicarea 
rezultatelor, se efectuează în conformitate 
cu principiile etice recunoscute, cum ar fi, 
de exemplu, cele prevăzute în Declarația de 
la Helsinki privind principiile etice 
aplicabile cercetărilor medicale care 
implică subiecți umani a Asociației 
Medicale Mondiale, adoptată la cea de-a 
18-a Reuniune medicală mondială de la 
Helsinki, Finlanda, în 1964, astfel cum a 
fost modificată ultima dată de către cea de-
a 59-a Adunare generală a Asociației 
Medicale Mondiale care a avut loc la Seul, 
Coreea, în 2008. Conformitatea cu aceste 
principii este garantată prin intermediul 
unui aviz favorabil din partea unui 
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comitet de etică.
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Amendamentul 211
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexa 14 – Partea I – punctul 2 – subpunctul 2.7

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.7. Raportul privind investigația clinică, 
semnat de către medic sau de o altă 
persoană autorizată responsabilă, conține o 
evaluare critică a tuturor datelor colectate 
în cursul investigației clinice, inclusiv 
rezultatele negative.

2.7. Raportul privind investigația clinică, 
semnat de către medic sau de o altă 
persoană autorizată responsabilă, conține 
toate datele colectate în cursul investigației 
clinice și evaluarea critică a acestor date
inclusiv rezultatele negative; raportul 
trebuie pus la dispoziția publicului prin 
sistemul electronic menționat la articolul 
53.
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Amendamentul 212
Nora Berra

Propunere de regulament
Anexa 15 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Echipamente pentru liposucție; 4. Echipamente pentru liposucție și 
lipoliză;
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