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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/    /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου

όσον αφορά τα ιατρικά βοηθήµατα

που περιλαµβάνουν σταθερά παράγωγα του ανθρώπινου αίµατος ή πλάσµατος

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής, 1

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 2

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 172 της 7.7.1995, σ. 21 και ΕΕ C 87 της 18.3.1997, σ. 9.
2 ΕΕ C 18 της 22.1.1996, σ. 12.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 1996 (ΕΕ C 96 της 1.4.1996, σ.

31), κοινή θέση του Συµβουλίου της                        (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της                 (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) η πρόταση της Επιτροπής αφορούσε, εκτός των ιατρικών βοηθηµάτων διάγνωσης in vitro, και

µια τροποποίηση της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993, περί των

ιατρικών βοηθηµάτων1, για να επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής της και στα  ιατρικά

βοηθήµατα που κατασκευάζονται µε µη βιώσιµους ιστούς ή µε ουσίες ανθρώπινης

προέλευσης, παράγωγες των ιστών αυτών·  ωστόσο, η τροποποίηση αυτή δεν περιελήφθη

στην οδηγία 98/79/ΕΚ2 κατά την έκδοσή της.

(2) η παρούσα οδηγία αφορά συνεπώς την τροποποίηση της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου

για να περιλάβει στο πεδίο εφαρµογής της µόνο τα βοηθήµατα που ενσωµατώνουν ως

αναπόσπαστο µέρος τους ουσίες παράγωγες του ανθρωπίνου αίµατος ή πλάσµατος·ωστόσο,

τα  ιατρικά βοηθήµατα που ενσωµατώνουν άλλες ουσίες παράγωγες ανθρωπίνων ιστών

συνεχίζουν να εξαιρούνται από την ανωτέρω οδηγία.

(3) όλες οι ρυθµίσεις όσον αφορά την παραγωγή, τη διανοµή ή τη χρήση των ιατρικών

βοηθηµάτων οφείλουν να έχουν ως κύριο στόχο τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας·

(4) εξάλλου, οι εθνικές διατάξεις περί της ασφαλείας και της προστασίας της υγείας των

ασθενών, των χρηστών και, κατά περίπτωση, των λοιπών ατόµων κατά τη χρήση των

ιατρικών βοηθηµάτων οφείλουν να εναρµονιστούν προκειµένου να εξασφαλιστεί η ελεύθερη

κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων στην εσωτερική αγορά·

                                                
1 ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 98/79/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 331 της 7.12.1998, σ. 1).
2 Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου

1998, για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro
(EE L 331 της 7.12.1998, σ. 1).
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(5) ωστόσο, τα  ιατρικά βοηθήµατα που ενσωµατώνουν ως αναπόσπαστο µέρος τους παράγωγη

ουσία του ανθρωπίνου αίµατος ή πλάσµατος έχουν τον ίδιο στόχο µε τα άλλα  ιατρικά

βοηθήµατα και δεν υπάρχει λόγος να τυγχάνουν διαφορετικής µεταχείρισης όσον αφορά την

ελεύθερη κυκλοφορία τους·

(6) τα  ιατρικά βοηθήµατα που ενσωµατώνουν ως αναπόσπαστο µέρος τους παράγωγη ουσία του

ανθρωπίνου αίµατος ή του πλάσµατος ανθρωπίνου αίµατος, η οποία  είναι ικανή να ασκήσει

στο ανθρώπινο σώµα δράση συµπληρωµατική εκείνης  του ιατρικού βοηθήµατος, οφείλουν

να πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου και ορισµένες άλλες

διατάξεις, συµπληρωµατικές αυτής·

(7) µια παράγωγη ουσία του ανθρωπίνου αίµατος, εφόσον χρησιµοποιείται ξεχωριστά, µπορεί να

θεωρηθεί ως συστατικό φαρµάκου κατά την οδηγία 89/381/ΕΟΚ του Συµβουλίου 1· όταν

ενσωµατώνεται σε ιατρικό βοήθηµα, η ουσία πρέπει να υπόκειται στους κατάλληλους

ελέγχους κατ'αναλογία προς τις οδηγίες 75/318/ΕΟΚ 2 και 89/381/ΕΟΚ του Συµβουλίου· οι

έλεγχοι αυτοί πραγµατοποιούνται από τις αρχές τις αρµόδιες για την εφαρµογή των

προαναφερόµενων οδηγιών,

                                                
1 Οδηγία 89/381/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1989 που επεκτείνει το πεδίο

εφαρµογής των οδηγιών 65/65/ΕΟΚ και 75/319/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σχετικά µε τα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα και
θεσπίζει ειδικές διατάξεις για τα φάρµακα µε βάση το ανθρώπινο αίµα ή το πλάσµα
ανθρώπινου αίµατος (ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 44).

2 Οδηγία 75/318/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 1975 περί της προσεγγίσεως των
νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν τις αναλυτικές, τοξικοφαρµακολογικές και
κλινικές προδιαγραφές και πρωτόκολλα στον τοµέα των δοκιµών των φαρµακευτικών
ιδιοσκευασµάτων (ΕΕ L 147 της 9.6.1975, σ. 1). Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε
την οδηγία 1999/83/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 15.9.1999, σ. 9).
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Η οδηγία 93/42/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής :

α) παρεµβάλλεται η εξής παράγραφος :

"4 α. Όταν σε ένα ιατρικό βοήθηµα ενσωµατώνεται, ως αναπόσπαστο µέρος, ουσία η

οποία, σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί ξεχωριστά, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως

συστατικό φαρµάκου ή ως φάρµακο παράγωγο του ανθρωπίνου αίµατος ή του

πλάσµατος ανθρωπίνου αίµατος κατά την έννοια του άρθρου 1 της

οδηγίας 89/381/ΕΟΚ (*) και µπορεί να ασκήσει στο ανθρώπινο σώµα δράση

συµπληρωµατική εκείνης του βοηθήµατος, και η οποία καλείται στο εξής "παράγωγος

ουσία του ανθρωπίνου αίµατος", η αξιολόγηση και η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για

το  βοήθηµα αυτό πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία."

---------------

(*) Οδηγία 89/381/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1989 που επεκτείνει το
πεδίο εφαρµογής των οδηγιών 65/65/ΕΟΚ και 75/319/ΕΟΚ για την προσέγγιση
των νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σχετικά µε τα
φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα και θεσπίζει ειδικές διατάξεις για τα φάρµακα µε
βάση το ανθρώπινο αίµα ή το πλάσµα ανθρώπινου αίµατος
(ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 44)".

β) το στοιχείο ε) της παραγράφου 5 αντικαθίσταται ως εξής :

"ε) στο ανθρώπινο αίµα, στα προϊόντα αίµατος, στο πλάσµα και στα κύτταρα αίµατος

ανθρώπινης προέλευσης, εκτός από τις παραγωγές ουσίες του ανθρωπίνου

αίµατος,".
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2) Το παράρτηµα Ι τροποποιείται ως εξής :

α) στο σηµείο 7.4 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια :

"Όταν σε ένα  βοήθηµα ενσωµατώνεται, ως αναπόσπαστο µέρος, παράγωγος ουσία του

ανθρωπίνου αίµατος, ο κοινοποιηµένος οργανισµός πρέπει να ζητήσει από τον

Ευρωπαϊκό Οργανισµό Αξιολόγησης Φαρµάκων (ΕΜΕΑ) επιστηµονική γνωµοδότηση

σχετικά µε την ποιότητα και την ασφάλεια της ουσίας αυτής λαµβάνοντας υπόψη τις

σχετικές κοινοτικές διατάξεις, και ιδίως κατ' αναλογία προς τις σχετικές διατάξεις των

οδηγιών 75/318/ΕΟΚ και 89/381/ΕΟΚ. Η χρησιµότητα της ουσίας αυτής ως

αναπόσπαστου µέρους του ιατρικού βοηθήµατος πρέπει να εξακριβώνεται λαµβάνοντας

υπόψη τον προορισµό του βοηθήµατος.

Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 89/381/ΕΟΚ, ένα δείγµα κάθε παρτίδας

του προϊόντος χύδην ή/και του τελικού προϊόντος της παραγώγου ουσίας του

ανθρώπινου αίµατος υποβάλλεται στον έλεγχο κρατικού εργαστηρίου ή εργαστηρίου

που ορίζεται για το σκοπό αυτό από κράτος µέλος".

β) στο σηµείο 13.3 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο :

"ιδ) στην περίπτωση προϊόντος κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 4 α,

ένδειξη ότι στο  βοήθηµα έχει ενσωµατωθεί, ως αναπόσπαστο µέρος, παράγωγος

ουσία του ανθρωπίνου αίµατος."
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3) Το παράρτηµα ΙΙ τροποποιείται ως εξής :

α) η πέµπτη περίπτωση του στοιχείου γ) του σηµείου 3.2 αντικαθίσταται ως εξής :

"- δήλωση στην οποία αναφέρεται εάν το  βοήθηµα ενσωµατώνει, ως αναπόσπαστο

µέρος του, ουσία ή παράγωγο ουσία του ανθρωπίνου αίµατος αναφερόµενη στο

παράρτηµα Ι, σηµείο 7.4, καθώς και στοιχεία για τις σχετικές δοκιµές που είναι

αναγκαίες προκειµένου να αξιολογηθεί η ασφάλεια, η ποιότητα και η

χρησιµότητα αυτής της ουσίας ή της παραγώγου ουσίας του ανθρωπίνου αίµατος,

λαµβανοµένου υπόψη του προορισµού του βοηθήµατος,"

β) στo σηµείo 4.3, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο

εδάφιο :

"Εάν πρόκειται για  βοηθήµατα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του σηµείου 7.4

του Παραρτήµατος Ι, ο κοινοποιηµένος οργανισµός, πριν λάβει απόφαση,

διαβουλεύεται, όσον αφορά τα θέµατα που αναφέρονται στο σηµείο αυτό, µε έναν από

τους αρµόδιους οργανισµούς που ορίζονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την οδηγία

65/65/ΕΟΚ. Όταν λαµβάνει την απόφασή του, ο κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει

δεόντως υπόψη τις γνώµες που διατυπώνονται κατά τη διαβούλευση, και ενηµερώνει

τον αρµόδιο οργανισµό για την τελική του απόφαση.

Εάν πρόκειται για  βοηθήµατα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του σηµείου 7.4

του Παραρτήµατος Ι, η επιστηµονική γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού

Αξιολόγησης Φαρµάκων (ΕΜΕΑ) πρέπει να ενσωµατώνεται στην τεκµηρίωση που

αφορά το βοήθηµα. Κατά τη λήψη της απόφασής του, ο κοινοποιηµένος οργανισµός

λαµβάνει δεόντως υπόψη τη γνωµοδότηση του ΕΜΕΑ. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός

δεν µπορεί να εκδώσει το πιστοποιητικό σε περίπτωση που η γνωµοδότηση του ΕΜΕΑ

είναι δυσµενής. Ενηµερώνει τον ΕΜΕΑ σχετικά µε την τελική του απόφαση."
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γ) προστίθεται το ακόλουθο σηµείο :

"8. Εφαρµογή στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 4 α :

Στο τέλος της παρασκευής  κάθε παρτίδας ενός  βοηθήµατος που αναφέρεται στο

άρθρο 1, παράγραφος 4 α, ο κατασκευαστής ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο

οργανισµό σχετικά µε την απελευθέρωση της εν λόγω παρτίδας του βοηθήµατος,

και του διαβιβάζει το επίσηµο πιστοποιητικό απελευθέρωσης της παρτίδας της

παραγώγου ουσίας του ανθρώπινου αίµατος η οποία χρησιµοποιείται στο

βοήθηµα αυτό. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από κρατικό εργαστήριο ή από

εργαστήριο ορισθέν για το σκοπό αυτό από ένα κράτος µέλος βάσει του άρθρου

4, παρ. 3 της Οδηγίας 89/381/ΕΟΚ."

4) Το παράρτηµα ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής :

α) η έκτη περίπτωση του σηµείου 3 αντικαθίσταται ως εξής :

"- δήλωση στην οποία αναφέρεται εάν το βοήθηµα ενσωµατώνει, ως αναπόσπαστο

µέρος του, ουσία ή παράγωγο ουσία του ανθρώπινου αίµατος αναφερόµενη στο

παράρτηµα Ι, σηµείο 7.4, καθώς και στοιχεία για τις σχετικές δοκιµές που είναι

αναγκαίες, προκειµένου να αξιολογηθεί η ασφάλεια, η ποιότητα και η

χρησιµότητα αυτής της ουσίας ή της παραγώγου ουσίας του ανθρώπινου αίµατος,

λαµβανοµένου υπόψη του προορισµού του βοηθήµατος,"
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β) στo σηµείo 5, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο

κείµενο :

"Εάν πρόκειται για βοηθήµατα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του σηµείου 7.4 του

Παραρτήµατος Ι, ο κοινοποιηµένος οργανισµός πριν λάβει απόφαση, διαβουλεύεται,

όσον αφορά τα θέµατα που αναφέρονται στο σηµείο αυτό, µε έναν από τους αρµόδιους

οργανισµούς που ορίζονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την οδηγία 65/65/ΕΟΚ.

΄Οταν λαµβάνει την απόφασή του, ο κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει δεόντως

υπόψη τις γνώµες που διατυπώνονται κατά τη διαβούλευση, και ενηµερώνει τον

αρµόδιο οργανισµό για την τελική του απόφαση.

Εάν πρόκειται για βοηθήµατα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του σηµείου 7.4

του Παραρτήµατος Ι, η επιστηµονική γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού

Αξιολόγησης Φαρµάκων (ΕΜΕΑ) πρέπει να ενσωµατώνεται στην τεκµηρίωση που

αφορά το βοήθηµα. Κατά την έκδοση της απόφασής του, ο κοινοποιηµένος οργανισµός

λαµβάνει δεόντως υπόψη τη γνωµοδότηση του ΕΜΕΑ. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός

δεν επιτρέπεται να εκδώσει το πιστοποιητικό όταν η γνωµοδότηση του ΕΜΕΑ είναι

δυσµενής. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός ενηµερώνει τον ΕΜΕΑ για την τελική του

απόφαση."

5) Το ακόλουθο σηµείο προστίθεται στο παράρτηµα IV :

"9. Εφαρµογή στα βοηθήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 4 α :

Στην περίπτωση του σηµείου 5, ο κατασκευαστής, στο τέλος της παρασκευής της κάθε

παρτίδας του βοηθήµατος που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 4 α, και στην

περίπτωση του ελέγχου που προβλέπεται στο σηµείο 6, ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο

οργανισµό σχετικά µε την απελευθέρωση της εν λόγω παρτίδας του βοηθήµατος, και

του διαβιβάζει το επίσηµο πιστοποιητικό απελευθέρωσης της παρτίδας της παραγώγου

ουσίας του ανθρωπίνου αίµατος που χρησιµοποιείται στο βοήθηµα αυτό· το

πιστοποιητικό εκδίδει κρατικό εργαστήριο ή εργαστήριο ορισθέν για το σκοπό αυτό

από ένα κράτος µέλος βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 3 της οδηγίας 89/381/ΕΟΚ."
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6) Το ακόλουθο σηµείο προστίθεται στο παράρτηµα V :

"7. Εφαρµογή στα βοηθήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 4 α :

Στο τέλος της παρασκευής της κάθε παρτίδας του βοηθήµατος που αναφέρεται στο

άρθρο 1, παράγραφος 4 α, ο κατασκευαστής ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο οργανισµό

σχετικά µε την απελευθέρωση της εν λόγω παρτίδας του βοηθήµατος και του διαβιβάζει

το επίσηµο πιστοποιητικό απελευθέρωσης της παρτίδας της παραγώγου ουσίας του

ανθρωπίνου αίµατος που χρησιµοποιείται στο βοήθηµα αυτό· το πιστοποιητικό εκδίδει

κρατικό εργαστήριο ή εργαστήριο ορισθέν για το σκοπό αυτό από ένα κράτος µέλος

βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 89/381/ΕΟΚ."

7) Στο παράρτηµα ΙΧ, µέρος ΙΙΙ, σηµείο 4.1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :

"Όλα τα βοηθήµατα στα οποία ενσωµατώνεται, ως αναπόσπαστο µέρος, παράγωγος ουσία

του ανθρώπινου αίµατος  εµπίπτουν στην κατηγορία ΙΙΙ."
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Άρθρο 2

Εφαρµογή και µεταβατικές διατάξεις

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από την.............*.

Ενηµερώνουν  αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από τις .............**.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς

διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων

εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι κοινοποιηµένοι

οργανισµοί που είναι επιφορτισµένοι, δυνάµει του άρθρου 16 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του

Συµβουλίου, µε την αξιολόγηση της πιστότητας, λαµβάνουν υπόψη κάθε πληροφορία η οποία είναι

συναφής µε τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις των βοηθηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως

των αποτελεσµάτων των σχετικών δοκιµών και ελέγχων που έχουν ήδη διεξαχθεί βάσει των

προϋφισταµένων εθνικών νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων οι οποίες αφορούν

τα εν λόγω βοηθήµατα.

                                                
* 1 έτος από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 18 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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4. Επί πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη επιτρέπουν τη

διάθεση στο εµπόριο των βοηθηµάτων τα οποία ανταποκρίνονται προς τους κανόνες που ισχύουν

στο έδαφός τους κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Κατά τη διάρκεια

µιας πρόσθετης διετούς περιόδου, επιτρέπουν την έναρξη χρήσης των προαναφερόµενων

βοηθηµάτων.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στ             ,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 19 Απριλίου 1995, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο 1 πρόταση οδηγίας για τα

ιατρικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 25 Οκτωβρίου 1995 2.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις

12 Μαρτίου 1996 3. Σε συνέχεια της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο µε επιστολή της 23ης ∆εκεµβρίου 1996

τροποποιηµένη πρόταση 4.

4. Στις 29 Ιουνίου 2000, το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

5. Ο τοµέας των ιατρικών βοηθηµάτων βρίσκεται υπό κοινοτική εναρµόνιση µε την οποία

θα ρυθµίζεται η διάθεση των προϊόντων στην αγορά, µε σκοπό την προστασία των

ασθενών, των χρηστών και των τρίτων. Τα περισσότερα από τα ιατρικά βοηθήµατα

καλύπτονται ήδη από τις οδηγίες σχετικά µε τα ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα

(90/385/ΕΟΚ) και τα ιατρικά βοηθήµατα(93/42/ΕΟΚ).

Η πρόταση οδηγίας αποσκοπεί να συµπληρώσει το κοινοτικό νοµικό πλαίσιο που ρυθµίζει

τους όρους διάθεσης στην αγορά των ιατρικών βοηθηµάτων, διευρύνοντας το πεδίο

εφαρµογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, ώστε να καλύπτονται, αφενός τα ιατρικά βοηθήµατα που

χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro, τα οποία είχαν αποκλεισθεί λόγω της ιδιαίτερης

φύσης τους, και αφετέρου τα ιατρικά βοηθήµατα που εµπεριέχουν ανθρώπινους ιστούς που

έχουν καταστεί µη βιώσιµοι.

                                                
1 ΕΕ C 172 της 7.7.1995, σελ. 21.
2 ΕΕ C 18 της 22.1.1996, σελ. 12.
3 ΕΕ C 96 της 1.4.1996, σελ. 31.
4 ΕΕ C 87 της 18.3.1997, σελ. 9.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

6. Στην πράξη, η Επιτροπή συµπεριέλαβε στην τροποποιηµένη της πρόταση όλες τις

τροπολογίες που πρότεινε το Κοινοβούλιο.

7. Κατά τη διάρκεια της νοµοθετικής διαδικασίας για την πρόταση, το Συµβούλιο, σε

συµφωνία µε την Επιτροπή, αποφάσισε να προβεί σε διάσπαση (splitting) της πρότασης

και να καθορίσει σε πρώτη φάση κοινή θέση µόνο για τα ιατρικά βοηθήµατα που

χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro.

8. Γι' αυτό το µέρος της πρότασης, όλες οι τροπολογίες που πρότεινε το Κοινοβούλιο

έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο.

9. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε αυτή τη διάσπαση και πρότεινε σε δεύτερη

ανάγνωση σχετική τροπολογία υπογραµµίζοντας την ανάγκη να θεσπισθεί γρήγορα

νοµοθεσία όσον αφορά τα ιατρικά βοηθήµατα που κατασκευάζονται από ουσίες

ανθρώπινης προέλευσης. Η τροπολογία αυτή περιλήφθηκε στην αιτιολογική

παράγραφο αριθ. 35 της οδηγίας 98/79/ΕΚ για τα ιατρικά βοηθήµατα που

χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro, η οποία εγκρίθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1998.

10. Το κείµενο της παρούσης κοινής θέσης είναι αποτέλεσµα της συνέχισης των εργασιών

στο Συµβούλιο, για το µέρος της πρότασης που έχει παραµείνει εκκρεµές.

Πάντως, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συµφωνία παρά µόνο για οδηγία της οποίας

το πεδίο εφαρµογής περιορίζεται µόνο στα βοηθήµατα που περιέχουν παράγωγα του

ανθρώπινου αίµατος ή πλάσµατος. Τα βοηθήµατα που περιλαµβάνουν άλλες ουσίες,

παράγωγες ανθρώπινων ιστών, θα αποτελέσουν αντικείµενο ξεχωριστής οδηγίας.

11. Κατά συνέπεια, το κείµενο της κοινής θέσης περιορίζεται να τροποποιήσει την οδηγία

93/42/ΕΟΚ για να εισαγάγει διατάξεις σχετικά µε τις ουσίες που είναι παράγωγες του

ανθρώπινου αίµατος ή πλάσµατος.
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12. Κατά συνέπεια, δύο από τις πέντε τροπολογίες σχετικά µε την ένταξη στην οδηγία

93/42/ΕΟΚ των ιατρικών βοηθηµάτων που έχουν κατασκευασθεί µε τη βοήθεια

προϊόντων που είναι παράγωγα ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, οι οποίες προτάθηκαν

από το Κοινοβούλιο και έγιναν δεκτές από την Επιτροπή (τροπολογίες 33, 36, 37, 38,

39), δηλαδή οι τροπολογίες 33 και 36 σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας

93/42/ΕΟΚ κατέστησαν άνευ αντικειµένου λόγω του περιορισµού του πεδίου

εφαρµογής της κοινής θέσης.

Πράγµατι, η τροπολογία 33 πρότεινε διευκρίνηση της έννοιας "µη βιώσιµοι ιστοί ή

κύτταρα ανθρώπινης προέλευσης" η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 5στ)

της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και η τροπολογία 36 αποσκοπούσε στην τροποποίηση της

µνείας της προαναφερόµενης διάταξης, η οποία γίνεται στο σηµείο 8.2 του

παραρτήµατος Ι.

13. Οι τροπολογίες 37 (σχετικά µε συµπλήρωµα των προδιαγραφών επισήµανσης στο

παράρτηµα Ι σηµείο 13.3 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ), 38 (σχετικά µε τροποποίηση των

διατάξεων που αφορούν τη δήλωση πιστότητας ΕΚ στο σηµείο 3.2γ) του

παραρτήµατος ΙΙ) και 39 (σχετικά µε την προσθήκη των ιατρικών βοηθηµάτων που

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία στην κλάση ΙΙΙ του συστήµατος ταξινόµησης του

παραρτήµατος IV) έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο αφού υποστούν την αναγκαία

τροποποίηση για να ληφθεί υπόψη ο περιορισµός του πεδίου εφαρµογής µόνο στα

βοηθήµατα που περιλαµβάνουν σταθερά παράγωγα ανθρώπινου αίµατος ή πλάσµατος.

14. ∆εδοµένου ότι τα παράγωγα του αίµατος θεωρούνται φάρµακα κατά την έννοια της

οδηγίας 89/381/ΕΟΚ σχετικά µε ειδικές διατάξεις για τα φάρµακα µε βάση το

ανθρώπινο αίµα ή το πλάσµα ανθρώπινου αίµατος, και ότι, κατά συνέπεια, τα ιατρικά

βοηθήµατα που περιέχουν αυτά τα παράγωγα πρέπει να παρέχουν κατά τη χρήση τους

τις ίδιες εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας µε τα φάρµακα, πρέπει να υπόκεινται στις

ήδη υφιστάµενες κοινοτικές διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου για τα φάρµακα.

15. Συνεπώς, η οδηγία συµπληρώθηκε µε διατάξεις για την εφαρµογή αυτών των

διαδικασιών στα εν λόγω ιατρικά βοηθήµατα. Συγκεκριµένα, πρόκειται για τις διατάξεις

των παραγράφων 1α) και 1β), 2α), 3β) και 3γ), 4β), 5 και 6 του άρθρου 1.

_______________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 30.06.2000
SEC(2000)1134τελικό

1995/0013 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα
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1995/0013 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα

ιατροτεχνολογικά προϊόντα που περιέχουν σταθερά παράγωγα ανθρώπινου αίµατος και
πλάσµατος που τροποποιεί την οδηγία του Συµβουλίου 93/42/ΕΟΚ της 14ης Ιουνίου

1993περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

– Η πρόταση οδηγίας διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
στις 19Απριλίου 1995 [έγγραφο COM(1995)130τελικό]1. Η πρόταση αυτή περιείχε,
αφενός, κανονιστικές διατάξεις σχετικά µε τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα in vitro
και, αφετέρου, διατάξεις για την τροποποίηση της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ σχετικά µε τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, µε στόχο να συµπεριληφθούν και τα ιατροτεχνολογικά
προϊόντα που περιέχουν ιστούς ανθρώπινης προέλευσης.

– Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνωµοδότησή του, σε πρώτη ανάγνωση,
στις 12Μαρτίου 19962.

– Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνωµοδότησή της στις 25
Οκτωβρίου 19953.

– Τον Οκτώβριο του 1997, η COREPERσυµφώνησε να εκδώσει την κοινή θέση
σχετικά µε τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα in vitro και να αναβάλει την έγκριση των
διατάξεων που αφορούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία περιέχουν ιστούς
ανθρώπινης προέλευσης. Η οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα in vitro
(98/79/ΕΟΚ) εκδόθηκε στις 27Οκτωβρίου 1998.

– Η πολιτική συµφωνία επιτεύχθηκε στις 13και 14∆εκεµβρίου 1999.

– Κοινή θέση σχετικά µε τις διατάξεις που αφορούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα
οποία περιέχουν ιστούς ανθρώπινης προέλευσης εκδόθηκε στις 29ης Ιουνίου 2000.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η εν λόγω πρόταση, που απορρέει από την απόφαση την οποία έλαβε η COREPERτον
Οκτώβριο του 1997και έχει ως βάση το άρθρο 95 της Συνθήκης, αποσκοπεί στην εναρµόνιση
των εθνικών διατάξεων που διέπουν τη διάθεση στην αγορά των ιατροτεχνολογικών

1
ΕΕ C 172της 7.7.1995,σ. 21.

2
ΕΕ C 96της 1.4.1996,σ. 31.

3
ΕΕ C 18της 22.1.1996,σ. 12.
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προϊόντων τα οποία περιέχουν ιστούς ανθρώπινης προέλευσης. Καθορίζει τις απαιτήσεις στις
οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται αυτά τα προϊόντα προκειµένου να προστατεύεται η υγεία

και η ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών και των τρίτων, τους όρους διάθεσής τους στην
αγορά, καθώς και τα ζητήµατα τα οποία αφορούν τους ελέγχους των προϊόντων που

κυκλοφορούν στην αγορά.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια του Συµβουλίου,
προέκυψε το συµπέρασµα ότι η πρόταση έπρεπε να περιοριστεί στα προϊόντα τα οποία
περιέχουν παράγωγα ανθρώπινου αίµατος και πλάσµατος και ότι τα προϊόντα που περιέχουν

άλλες ουσίες προερχόµενες από ανθρώπινους ιστούς έπρεπε να αποτελέσουν αντικείµενο
ειδικής οδηγίας.

Ως εκ τούτου, η κοινή θέση περιορίζεται στην τροποποίηση της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ µε στόχο
την προσθήκη διατάξεων που αφορούν τα παράγωγα αίµατος και πλάσµατος.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

3.1 Σύντοµες γενικές παρατηρήσεις για την κοινή θέση

Όπως προαναφέρθηκε, η αρχική πρόταση της Επιτροπής χωρίστηκε σε δύο µέρη,
πράγµα που οδήγησε, αφενός, στην έκδοση της οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά

προϊόντα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro και, αφετέρου, στην κοινή
θέση για την τροποποίηση της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ σχετικά µε τα ιατροτεχνολογικά

προϊόντα, προκειµένου να προστεθούν στην οδηγία αυτή τα παράγωγα ανθρώπινου
αίµατος και πλάσµατος.

3.2 Τύχη των τροπολογιών που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη
ανάγνωση

Σε πρώτη ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε θέση για το σύνολο των
προτάσεων που αφορούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούνται

στη διάγνωση in vitro και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία περιέχουν
ανθρώπινους ιστούς.

Οι τροπολογίες που προτάθηκαν όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που
χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro ενσωµατώθηκαν όλες στην οδηγία

(98/79/ΕΟΚ).

Όσον αφορά τα παράγωγα ανθρώπινων ιστών, δεδοµένου του περιορισµού της

κοινής θέσης µόνο στα παράγωγα του ανθρώπινου αίµατος και πλάσµατος, οι
τροπολογίες τις οποίες πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις παραγράφους 33
και 36κατέστησαν άνευ αντικειµένου.

Οι υπόλοιπες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες αφορούν τα

παράγωγα του ανθρώπινου αίµατος και πλάσµατος, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή
και υιοθετήθηκαν από το Συµβούλιο. Πρόκειται, ειδικότερα, για τα εξής σηµεία:

– συµπληρωµατικές προδιαγραφές όσον αφορά την επισήµανση (37),

– τροποποίηση των προδιαγραφών όσον αφορά τη δήλωση συµµόρφωσης (38),

– κατάταξη των ουσιών αυτών στην κατηγορία III (39).
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3.3 Νέες διατάξεις που προστέθηκαν από το Συµβούλιο και θέση της Επιτροπής

Η προσέγγιση η οποία σκιαγραφήθηκε στο σηµείο 3.1 είχε ως αποτέλεσµα την

εισαγωγή ορισµένων προσθηκών στην αρχική πρόταση, προκειµένου να ληφθεί
υπόψη το γεγονός ότι µπορούν να εφαρµοστούν κατ’ αναλογίαν ορισµένες

διαδικασίες της οδηγίας 89/381/ΕΟΚ, η οποία προβλέπει, ειδικότερα, ειδικές
διατάξεις για τα φάρµακα που παράγονται από το αίµα.

3.4 Έκδοση της κοινής θέσης

∆εν υπάρχουν άλλα σηµεία προς επισήµανση όσον αφορά την έκδοση της κοινής

θέσης.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή δέχεται τα στοιχεία τα οποία συγκροτούν την κοινή θέση. ∆ιαπιστώνει ότι η
κοινή θέση αντιστοιχεί στις τροπολογίες που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ως εκ τούτου, καλεί τα δύο όργανα να ολοκληρώσουν τη νοµοθετική διαδικασία το ταχύτερο
δυνατόν, ώστε να καταστεί δυνατή η αναγκαία ενίσχυση της προστασίας της υγείας στον εν

λόγω τοµέα.

Εξάλλου, η Επιτροπή θα αρχίσει προπαρασκευαστικές εργασίες προκειµένου να αναλύσει τη

σκοπιµότητα υποβολής πρότασης οδηγίας σχετικά µε τις υπόλοιπες ουσίες πέραν των
παραγώγων ανθρώπινου αίµατος και πλάσµατος.


