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Amendamentul 248
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5 (Sectorul sănătății) – liniuța 6 (nouă)

Textul propus de Comisie

Sectorul Subsectorul Tipul de entitate

– Furnizorii de servicii medicale menționați la 
articolul 3 litera (g) din Directiva 2011/24/UE (90)

– Laboratoarele de referință ale UE menționate 
la articolul 15 din Regulamentul XXXX/XXXX 
privind amenințările transfrontaliere grave pentru 
sănătate91

– Entitățile care desfășoară activități de 
cercetare și dezvoltare a medicamentelor menționate 
la articolul 1 punctul 2 din Directiva 2001/83/CE (92)

– Entitățile care fabrică produse farmaceutice de 
bază și preparate farmaceutice menționate în 
secțiunea C diviziunea 21 din NACE Rev. 2

5. Sectorul sănătății

– Entitățile care fabrică dispozitive medicale 
considerate esențiale în contextul unei urgențe de 
sănătate publică („lista dispozitivelor esențiale pentru 
urgența de sănătate publică”) menționate la 
articolul 20 din Regulamentul XXXX93

91 [Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind amenințările transfrontaliere 
grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/UE, trimiterea urmând să fie 
actualizată după adoptarea propunerii COM(2020)727 final]
92 Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de 
instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, 
p. 67).
93 [Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea rolului Agenției 
Europene pentru Medicamente în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză în domeniul 
medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionarea acestora, trimiterea urmând să fie 
actualizată după adoptarea propunerii COM(2020)725 final]

Amendamentul

Sectorul Subsectorul Tipul de entitate

– Furnizorii de servicii medicale menționați la 
articolul 3 litera (g) din Directiva 2011/24/UE (90)

5. Sectorul sănătății

– Laboratoarele de referință ale UE menționate 
la articolul 15 din Regulamentul XXXX/XXXX 
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privind amenințările transfrontaliere grave pentru 
sănătate91

– Entitățile care desfășoară activități de 
cercetare și dezvoltare a medicamentelor menționate 
la articolul 1 punctul 2 din Directiva 2001/83/CE (92)

– Entitățile care fabrică produse farmaceutice de 
bază și preparate farmaceutice menționate în 
secțiunea C diviziunea 21 din NACE Rev. 2

– Entitățile care fabrică dispozitive medicale 
considerate esențiale în contextul unei urgențe de 
sănătate publică („lista dispozitivelor esențiale pentru 
urgența de sănătate publică”) menționate la 
articolul 20 din Regulamentul XXXX93

– Entitățile titulare ale unei autorizații de 
distribuție menționate la articolul 79 din Directiva 
2001/83/CE 

91 [Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind amenințările transfrontaliere 
grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/UE, trimiterea urmând să fie 
actualizată după adoptarea propunerii COM(2020)727 final].
92 Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de 
instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, 
p. 67).
93 [Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea rolului Agenției 
Europene pentru Medicamente în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză în domeniul 
medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionarea acestora, trimiterea urmând să fie 
actualizată după adoptarea propunerii COM(2020)725 final].

Or. en

Amendamentul 249
Patrick Breyer

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 8 (Infrastructură digitală) – liniuțele 2 și 3

Textul propus de Comisie

– Furnizori de servicii DNS8. Infrastructură 
digitală – Registre de nume TLD
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Amendamentul

– eliminat8. Infrastructură 
digitală – eliminat

Or. en

Amendamentul 250
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 9 (Administrație publică)

Textul propus de Comisie

– Furnizori de servicii DNS
– Entitățile de administrație publică din 
regiunile de nivel 1 NUTS enumerate în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 (98)

9. Administrație 
publică

– Entitățile de administrație publică din 
regiunile de nivel 2 NUTS enumerate în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 1059/2003

98 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 
2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) 
(JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

Amendamentul

– eliminat
– eliminat

eliminat

– eliminat

Or. en


