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Niebler (PPE), Nadine Morano (PPE), Lars Patrick Berg (ECR), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), 
Joanna Kopcińska (ECR), Franc Bogovič (PPE), Bartosz Arłukowicz (PPE), Tomas Tobé (PPE), 
Salvatore De Meo (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Seán Kelly (PPE), Susana Solís Pérez (Renew), 
Norbert Lins (PPE), Andreas Schwab (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Pietro Fiocchi 
(ECR), Angelika Winzig (PPE), Axel Voss (PPE), Danuta Maria Hübner (PPE), Robert Biedroń 
(S&D), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Pernille Weiss (PPE)

Subiect: Punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale 

Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, care a început să se aplice la 26 mai 
2021, riscă să penalizeze grav industria europeană a tehnologiei medicale, afectând astfel accesul 
echitabil la îngrijire pentru toți cetățenii europeni, competitivitatea întreprinderilor europene și 
ocuparea forței de muncă pe continentul nostru.

În conformitate cu acest regulament, toate dispozitivele medicale produse în Europa trebuie să fie 
recertificate până la 26 mai 2024. Producătorii europeni de dispozitive medicale susțin însă că este 
imposibil să se obțină certificarea a aproape 20 000 de tehnologii într-un timp atât de scurt. Există 
două motive pentru această situație: criza provocată de pandemia de COVID-19, pe de o parte, și 
lipsa organismelor notificate, pe de altă parte.

Singura modalitate de a simplifica procesul este adoptarea de dispoziții tranzitorii privind dispozitivele 
medicale care să permită aplicarea decalată a condițiilor.

Cu alte cuvinte, aceasta înseamnă prelungirea dispozițiilor tranzitorii prevăzute în Regulamentul (UE) 
2017/745 dincolo de luna mai 2024 pentru dispozitivele medicale introduse pe piață înainte de luna 
mai 2021. O prelungire similară a fost acordată pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro 
reglementate de Regulamentul (UE) 2017/746, în urma unei propuneri a Comisiei din 14 octombrie 
2021. Nu există așadar niciun motiv pentru care acest lucru să nu poată fi valabil și pentru alte tipuri 
de dispozitive.

Noile dispozitive medicale introduse pe piață după luna mai 2021 vor beneficia astfel în mod direct de 
noua certificare, permițând introducerea lor rapidă pe piață, iar dispozitivele medicale mai vechi vor 
beneficia de securitate juridică.

Dacă termenul nu este prelungit, certificarea cu întârziere a dispozitivelor medicale produse în Europa 
amenință să submineze trei dintre principalele obiective ale proiectului Health Europe, și anume:

– continuitatea aprovizionării cu dispozitive medicale necesare pentru îngrijirea și refacerea 
pacienților, ceea ce ar conduce la riscuri grave de penurie;

– competitivitatea industriei europene, căreia i se interzice să își vândă produsele, dintre care unele 
sunt introduse pe piață în prezent;

– relocalizarea industriei farmaceutice strategice, care nu se poate produce dacă investitorilor li se 
garantează stabilitatea în materie de reglementare în China, dar nu și în Europa.

Având în vedere cele de mai sus, intenționează Comisia să propună extinderea dispozițiilor tranzitorii 
din Regulamentul (UE) 2017/745 pentru dispozitivele medicale introduse pe piață înainte de luna mai 
2021, având în vedere că, în caz contrar, s-ar produce o întrerupere a aprovizionării în Uniunea 
Europeană?



PE647.412v01-00

Depunere: 22.4.2022

Dată-limită: 23.7.2022


