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RECOMANDARE DE VOT 

RAPORTUL LIESE PRIVIND REGLEMENTAREA DISPOZITIVELOR 

MEDICALE PENTRU DIAGNOSTIC IN-VITRO (A7-0327/2013) 

VOT MIERCURI 2 APRILIE – VĂ RUGĂM VOTAȚI PENTRU REZOLUȚIE 

RAPORTUL WILLMOTT PRIVIND REGLEMENTAREA TESTELOR CLINICE 

(A7-0208/2013) 

VOT JOI 3 APRILIE - VĂ RUGĂM VOTAȚI PENTRU REZOLUȚIE 

 Vă scriem pentru a solicita sprijinul dvs. pentru ambele rapoarte menționate. Acestea sunt 

rezoluții finale cu caracter legislativ, urmare a negocierilor cu Consiliul. Rapoartele 

legislative propun importante metode de protecție bioetică ce nu existau în propunerea 

originală a Comisiei. 

Subiectul reglementării dispozitivelor pentru diagnostic medical in-vitro include o 

problemă etică majoră și o potențială problemă de sănătate – proliferarea metodelor de 

testare nereglementată DTC (direct to consumer) – în special a ADN-ului, prin publicitate 

online sau alte metode care nu presupun controlul medicului sau farmacistului. Este 

important în particular ca comunicarea informațiilor privind o posibilă viitoare boală gravă 

pentru care nu există tratament sau terapie să nu se facă într-un mod nepotrivit sau fără ca 

pacientul să fie conștient de dreptul său de a nu cunoaște informația care îi poate face dăuna.  

Atașez pentru informarea dvs. o analiză detaliată a reglementărilor propuse, semnată de 

prof. Schweitzer de la Centrul pentru Legislație Europeană la Universitatea din Passau, ale 

cărui recomandări raportorul Liese le-a urmat îndeaproape. 

Raportul d-nei Willmott privind reglementarea testelor clinice caută să combine rolul 

esențial al Comisiilor de Etică și larga paletă de propuneri etice ale acestora (care sunt 

incluse în Directiva curentă, dar erau omise din textul propus de Comisie inițial), în 

contextul menținerii unor orizonturi de timp strânse, astfel cum au fost propuse de Comisie; 

la fel ca și întărirea prevederilor privind contimțământul informat al subiecților, așa cum se 

solicită în Declarația de la Helsinki a Asociației Medicale Mondiale, și mai buna dezvăluire 



a rezultatelor testelor, atât cele pozitive cât și cele negative. De asemenea, corectează alte 

omisiuni din textul original al Comisiei – specific, prohibiția testărilor pentru alterarea 

genomului uman (art. 9(6) din Directiva curentă) conform cu Art. 3 din Carta Drepturilor 

Fundamentale. 

Președinte 

Bogdan I. Stanciu 

 
 


