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Τροπολογία: Glenis Willmott

Τροπολογία 16
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2Α (νέα)

Στη φάση της επανεπεξεργασίας, ζητείται 
από την Επιτροπή περαιτέρω
προβληματισμός και ευρύτερες 
διαβουλεύσεις προκειμένου να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο ανάπτυξης της 
προσήκουσας νομοθεσίας με γνώμονα την 
υψηλού επιπέδου ασφάλεια για τον ασθενή. 
Καλείται επίσης η Επιτροπή να εμφανισθεί 
ενώπιον των αρμοδίων επιτροπών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντός δύο 
μηνών από την έγκριση της παρούσας 
οδηγίας προκειμένου να εκθέσει τις 
επιτελεσθείσες προόδους.

Or. en
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Τροπολογία: Zuzana Roithová

Τροπολογία 17
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2Β (νέα)

Η ασφάλεια του ασθενούς απαιτεί να 
επιβάλει η ενδεχόμενη αναθεώρηση 
κάποιες απαιτήσεις για τους 
κατασκευαστές. Οι τελευταίοι θα 
καταχωρούν το προϊόν στη νέα κατηγορία 
των ιατρικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων για περιορισμένη 
επαναλαμβανόμενη χρήση και ταυτόχρονα 
θα καθορίζουν ασφαλή διαδικασία για την 
επανεπεξεργασία και το μέγιστο αριθμό 
χρήσεων.
Τα κράτη μέλη είναι εκείνα που εγκρίνουν 
μέτρα τα οποία θα επιτρέπουν τον 
εξωτερικό αντικειμενικό έλεγχο των 
διαδικασιών αυτών και καθορίζουν την 
υποχρέωση τήρησης μητρώων για την 
κάθε ιατρική χρήση των προϊόντων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να νομιμοποιηθεί η επανεπεξεργασία που λαμβάνει σήμερα 
χώρα σε όλη την Ευρώπη χωρίς την παραμικρή δυνατότητα αντικειμενικού ελέγχου, γεγονός 
που εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για τους ασθενείς.

Τροπολογία: Zuzana Roithová

Τροπολογία 18
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Είναι ανάγκη να διευκρινιστεί ότι η 
αντίληψη ενός προϊόντος που προορίζεται 
για ιατρική χρήση είναι εγγενές στοιχείο 
του ορισμού του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και ότι το λογισμικό από μόνο 
του μπορεί να λογίζεται ως 
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα αυτό καθ’ εαυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Τροπολογία: Zuzana Roithová

Τροπολογία 19
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 20

(20) Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
σημασία του λογισμικού στον τομέα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, είτε 
χρησιμοποιείται αυτοτελώς είτε είναι 
ενσωματωμένο σε κάποιο προϊόν, πρέπει 
να αποτελεί βασική απαίτηση η 
πιστοποίηση του λογισμικού σύμφωνα με 
τη στάθμη της τεχνικής.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα αυτό καθ’ εαυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Τροπολογία: Zuzana Roithová

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1 (Α) (1)

Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο α), εισαγωγικό μέρος (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

«ιατροτεχνολογικό προϊόν»: κάθε όργανο, 
συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, υλικό ή 
άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε 
συνδυασμό, μαζί με τυχόν εξαρτήματα, 
συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού 
που απαιτείται για την ορθή λειτουργία, το 
οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή 
για ιατρική χρήση στον άνθρωπο για 
σκοπούς:

«ιατροτεχνολογικό προϊόν»: κάθε όργανο, 
συσκευή, εξοπλισμός, υλικό ή άλλο είδος 
χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε συνδυασμό, 
μαζί με τυχόν εξαρτήματα, 
συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού 
που απαιτείται για την ορθή λειτουργία, το 
οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή 
για ιατρική χρήση στον άνθρωπο για 
σκοπούς:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα αυτό καθ’ εαυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ιατροτεχνολογικό προϊόν.
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Τροπολογία: Glenis Willmott

Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1 (α) (i)

«α) «ιατροτεχνολογικό προϊόν»: κάθε 
όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, 
υλικό ή άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο 
ή σε συνδυασμό, μαζί με τυχόν εξαρτήματα, 
συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού 
που απαιτείται για την ορθή λειτουργία, το 
οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή 
για ιατρική χρήση στον άνθρωπο για 
σκοπούς:

«α) «ιατροτεχνολογικό προϊόν»: κάθε 
όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, 
υλικό ή άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο 
ή σε συνδυασμό, μαζί με τυχόν εξαρτήματα, 
συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού 
που απαιτείται για την ορθή λειτουργία, το 
οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή 
για ιατρική χρήση στον άνθρωπο για 
σκοπούς:

- διάγνωσης, πρόληψης, παρακολούθησης, 
θεραπείας ή ανακούφισης ασθένειας,

- διάγνωσης, πρόληψης, παρακολούθησης, 
θεραπείας ή ανακούφισης ασθένειας,

- διάγνωσης, παρακολούθησης, θεραπείας, 
ανακούφισης ή επανόρθωσης
τραύματος ή αναπηρίας,

- διάγνωσης, παρακολούθησης, θεραπείας, 
ανακούφισης ή επανόρθωσης
τραύματος ή αναπηρίας,

- διερεύνησης, αντικατάστασης ή 
τροποποίησης της ανατομίας ή μιας
φυσιολογικής λειτουργίας,

- διερεύνησης, αντικατάστασης ή 
τροποποίησης της ανατομίας ή μιας
φυσιολογικής λειτουργίας,

- ελέγχου της σύλληψης, - ελέγχου της σύλληψης,

- διόρθωσης της όρασης ή της εμφάνισης 
του οφθαλμού με την τοποθέτηση στον 
οφθαλμό

και του οποίου η κύρια επιδιωκόμενη δράση 
εντός ή επί του ανθρώπινου σώματος δεν 
επιτυγχάνεται με φαρμακολογικά ή 
ανοσολογικά μέσα ούτε μέσω του 
μεταβολισμού, αλλά του οποίου η 
λειτουργία μπορεί να υποβοηθείται από τα 
μέσα αυτά·»

και του οποίου η κύρια επιδιωκόμενη δράση 
εντός ή επί του ανθρώπινου σώματος δεν 
επιτυγχάνεται με φαρμακολογικά ή 
ανοσολογικά μέσα ούτε μέσω του 
μεταβολισμού, αλλά του οποίου η 
λειτουργία μπορεί να υποβοηθείται από τα 
μέσα αυτά·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη συνταγογραφημένη πώληση και διανομή φακών επαφής είναι σήμερα λίαν διαδεδομένη σε 
όλη την Ευρώπη και παρουσιάζει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια του 
κοινού. Η απουσία διαβούλευσης ή επίβλεψης από επαγγελματίες οφθαλμίατρους οδήγησε στη 
λανθασμένη χρήση των φακών επαφής προκαλώντας κινδύνους για την υγεία των χρηστών. Η 
ρύθμιση της διανομής των φακών επαφής με βάση μια ισχύουσα συνταγή σε οποιοδήποτε 
σημείο πώλησης θα προστατεύσει την υγεία και την ασφάλεια διατηρώντας ταυτόχρονα τις 
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δυνατότητες επιλογής του καταναλωτή. Σύμφωνα με το άρθρο 152-1 της Συνθήκης είναι 
σημαντικό να εξασφαλίζεται μια υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας κατά τον 
προσδιορισμό και την εφαρμογή όλων των κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων, 
περιλαμβανομένης της υπό αναθεώρηση σήμερα οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Τροπολογία: Glenis Willmott

Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1 (Α)

1) το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής: 1) το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής: Α) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i) το στοιχείο α) αντικαθίσταται ως εξής: i) το στοιχείο α) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) «ιατροτεχνολογικό προϊόν»: κάθε 
όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, 
υλικό ή άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο 
ή σε συνδυασμό, μαζί με τυχόν εξαρτήματα, 
συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού 
που απαιτείται για την ορθή λειτουργία, το 
οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή 
για ιατρική χρήση στον άνθρωπο για 
σκοπούς:

«α) «ιατροτεχνολογικό προϊόν»: κάθε 
όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, 
υλικό ή άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο 
ή σε συνδυασμό, μαζί με τυχόν εξαρτήματα, 
συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού 
που απαιτείται για την ορθή λειτουργία, το 
οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή 
για ιατρική χρήση στον άνθρωπο για 
σκοπούς:

ii) (νέο) στο στοιχείο (α) προστίθεται η 
ακόλουθη τελική πρόταση:
Οι φακοί επαφής στο σύνολό τους, 
θεωρούνται βάσει της οδηγίας αυτής 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επίπεδοι διακοσμητικοί φακοί επαφής δεν ρυθμίζονται σήμερα στην Ευρώπη ως 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αντίθετα με άλλες αγορές, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, αν και 
έχουν τις ίδιες συνέπειες και πιθανούς κινδύνους για τον οφθαλμό σε περίπτωση κακής 
κατασκευής ή χρήσης χωρίς τη γνώμη και την επίβλεψη οφθαλμίατρου. Σύμφωνα με το άρθρο 
152-1 της Συνθήκης είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται μια υψηλού επιπέδου προστασία της 
ανθρώπινης υγείας κατά τον προσδιορισμό και την εφαρμογή όλων των κοινοτικών πολιτικών 
και δραστηριοτήτων.
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Τροπολογία: Glenis Willmott

Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 1, ΕΔΑΦΙΟ 2 (2) (νέο)

Προσθήκη νέου άρθρου 2, παράγραφος 2):
Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από τα εξής:
"Διοχέτευση στην αγορά και χρήση
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα θα μπορούν να τίθενται σε 
εμπορία και/ή να χρησιμοποιούνται μόνον 
εάν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας όταν παρέχονται κατά τον δέοντα 
τρόπο και εγκαθίστανται σωστά, 
συντηρούνται και χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με το δεδηλωμένο σκοπό τους.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι οι πωλήσεις 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μέσω 
διαδικτύου, παραγγελίας με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και άλλων εναλλακτικών 
διαύλων διανομής δεν θέτουν σε κίνδυνο 
την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών και τηρούν το σύνολο των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας".

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πωλήσεις φακών επαφής μέσω διαδικτύου, παραγγελίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 
άλλων εναλλακτικών διαύλων διανομής καθίστανται όλο και πιο συνηθισμένες σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες και εμπεριέχουν κινδύνους για την υγεία των ευρωπαίων πολιτών δεδομένου 
ότι πραγματοποιούνται χωρίς τη γνώμη ή τη συμβουλή οφθαλμιάτρων. Σύμφωνα με το άρθρο 
152-1 της Συνθήκης είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται μια υψηλού επιπέδου προστασία της 
ανθρώπινης υγείας κατά τον προσδιορισμό και την εφαρμογή όλων των κοινοτικών πολιτικών 
και δραστηριοτήτων.

Τροπολογία: Zuzana Roithová

Τροπολογία 24
ΑΡΘΡΟ 2, ΕΔΑΦΙΟ 1 (Α) (Ι)
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Άρθρο 1, Παράγραφος 2, εδάφιο α) εισαγωγικό μέρος (ΟΔηγία 93/42/ΕΟΚ)

«‘ιατροτεχνολογικό προϊόν’: κάθε όργανο, 
συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, υλικό ή 
άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε 
συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένου και του 
λογισμικού που απαιτείται για την ορθή 
λειτουργία, το οποίο προορίζεται από τον 
κατασκευαστή για ιατρική χρήση στον 
άνθρωπο για σκοπούς:»

«‘ιατροτεχνολογικό προϊόν’: κάθε όργανο, 
συσκευή, εξοπλισμός, υλικό ή άλλο είδος 
χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε συνδυασμό, 
συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού 
που απαιτείται για την ορθή λειτουργία, το 
οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή 
για ιατρική χρήση στον άνθρωπο για 
σκοπούς:»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα αυτό καθ’ εαυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Τροπολογία: Glenis Willmott

Τροπολογία 25
ΑΡΘΡΟ 2, ΕΔΑΦΙΟ 2

«— στη διάθεση στο εμπόριο και στην 
έναρξη χρήσης των επί παραγγελία 
προϊόντων, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
11 σε συνδυασμό με το παράρτημα VIII. Τα 
προϊόντα της κατηγορίας IIα, IIβ και III 
συνοδεύονται από τη δήλωση που 
αναφέρεται στο παράρτημα VIII. Η δήλωση 
αυτή χορηγείται στον κατονομαζόμενο
ασθενή.»

«— στη διάθεση στο εμπόριο και στην 
έναρξη χρήσης των επί παραγγελία 
προϊόντων, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
11 σε συνδυασμό με το παράρτημα VIII. Τα 
προϊόντα της κατηγορίας IIα, IIβ και III 
συνοδεύονται από τη δήλωση που 
αναφέρεται στο παράρτημα VIII. Η δήλωση 
αυτή χορηγείται στον σαφώς εντοπιζόμενο
ασθενή κατόπιν αιτήματός του/της. Η 
δήλωση παραμένει στον τελευταίο 
προμηθευτή και είναι διαθέσιμη ανά πάσα 
στιγμή. Εντοπίζει σαφώς τον 
κατασκευαστή.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι δυνατόν να προστατευθεί η ταυτότητα 
του ασθενούς με τη χρήση κωδικών.

Ο ασθενής ενδιαφέρεται γενικώς λιγότερο σε σχέση με τον κατασκευαστή. Το κόστος και η 
προσπάθεια για την παροχή ατομικών δηλώσεων φαίνεται ως εκ τούτου ότι είναι δυσανάλογα 
υψηλά. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν χρήσιμο για τον ιατρό να αποθηκεύεται η πληροφορία. Η 
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δήλωση πρέπει σαφώς να εντοπίζει τον κατασκευαστή. Μπορεί να παρουσιασθούν περιπτώσεις 
όπου το όνομα δεν είναι αρκετό.

Τροπολογία: Glenis Willmott

Τροπολογία 26
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Άρθρο 2, παράγραφος 6 (νέα):
Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 13:
"Ειδική διαδικασία για τους φακούς 
επαφής
1. Λόγω της ευρείας χρήσης των φακών 
επαφής και των κινδύνων που συνεπάγεται 
η πώληση και διανομή τους χωρίς 
συνταγή, το άρθρο αυτό εφαρμόζεται 
ειδικά σε όλα τα είδη φακών επαφής
2. Τα κράτη μέλη ρυθμίζουν την πώληση 
και τη διανομή όλων των φακών επαφής 
επί τη βάσει ισχύουσας συνταγής σε κάθε 
σημείο πώλησης προκειμένου να 
προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των 
καταναλωτών στην Ευρώπη διατηρώντας 
την ελευθερία επιλογής του 
εξουσιοδοτημένου καταστήματος ή 
σημείου αγοράς".

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη συνταγογραφημένη πώληση και διανομή φακών επαφής είναι σήμερα λίαν διαδεδομένη σε 
όλη την Ευρώπη και παρουσιάζει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια του 
κοινού. Η απουσία διαβούλευσης ή επίβλεψης από επαγγελματίες οφθαλμίατρους οδήγησε στη 
λανθασμένη χρήση των φακών επαφής προκαλώντας κινδύνους για την υγεία των χρηστών. Η 
ρύθμιση της διανομής των φακών επαφής με βάση μια ισχύουσα συνταγή σε οποιοδήποτε 
σημείο πώλησης θα προστατεύσει την υγεία και την ασφάλεια διατηρώντας ταυτόχρονα τις 
δυνατότητες επιλογής του καταναλωτή. Σύμφωνα με το άρθρο 152-1 της Συνθήκης είναι 
σημαντικό να εξασφαλίζεται μια υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας κατά τον 
προσδιορισμό και την εφαρμογή όλων των κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων, 
περιλαμβανομένης της υπό αναθεώρηση σήμερα οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
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Τροπολογία: Charlotte Cederschiöld

Τροπολογία 27
ΑΡΘΡΟ 2, ΑΡΘΡΟ 17, ΕΔΑΦΙΟ 2

Η σήμανση CE πρέπει να συνοδεύεται από 
τον αριθμό αναγνώρισης του 
κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για την εφαρμογή των 
διαδικασιών που αναφέρονται στα 
παραρτήματα ΙΙ, IV, V και VI.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση αυτή συνεπάγεται σημαντικό κόστος στην περίπτωση που μια εταιρεία επιθυμεί να 
αλλάξει κοινοποιημένο οργανισμό. Με την ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων, (βλ. άρθρο 14α) οι 
αρχές έχουν ήδη πρόσβαση στους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν πιστοποιήσει 
εταιρείες και προϊόντα.

Τροπολογία: Zuzana Roithová

Τροπολογία 28
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 1 Α)

Τμήμα 9, 7η παύλα, (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

«Για τα βοηθήματα που έχουν 
ενσωματωμένο λογισμικό ή που αποτελούν 
τα ίδια ιατρικό λογισμικό, το λογισμικό 
πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τη 
στάθμη της τεχνικής, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αρχές του κύκλου ανάπτυξης, της 
διαχείρισης κινδύνου, της πιστοποίησης και 
της επαλήθευσης.»

«Για τα βοηθήματα που έχουν 
ενσωματωμένο λογισμικό, το λογισμικό 
πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τη 
στάθμη της τεχνικής, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αρχές του κύκλου ανάπτυξης, της 
διαχείρισης κινδύνου, της πιστοποίησης και 
της επαλήθευσης.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα αυτό καθ’ εαυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ιατροτεχνολογικό προϊόν.
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Τροπολογία: Charlotte Cederschiöld

Τροπολογία 29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1 Β)

«7.4. Σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει 
ως αναπόσπαστο τμήμα ουσία η οποία, εάν 
χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, μπορεί να 
θεωρηθεί φάρμακο όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και η οποία 
μπορεί να ασκήσει στο ανθρώπινο σώμα 
δράση συμπληρωματική εκείνης του 
προϊόντος, η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
χρησιμότητα της ουσίας πρέπει να 
ελέγχονται κατ’ αναλογία με τις μεθόδους 
που καθορίζονται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ.

«7.4. Σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει 
ως αναπόσπαστο τμήμα ουσία η οποία, εάν 
χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, μπορεί να 
θεωρηθεί φάρμακο όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και η οποία 
μπορεί να ασκήσει στο ανθρώπινο σώμα 
δράση συμπληρωματική εκείνης του 
προϊόντος, η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
χρησιμότητα της ουσίας πρέπει να 
ελέγχονται κατ’ αναλογία με τις μεθόδους 
που καθορίζονται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ.

Η αρχή που επαληθεύει τη χρησιμότητα 
της ουσίας παραμένει ο κοινοποιημένος 
οργανισμός ενώ ο ρόλος της ΕΜΕΑ ή των 
αρμοδίων αρχών που ορίζονται από τα 
κράτη μέλη συνίσταται απλώς στην 
παροχή επιστημονικής γνωμοδότησης 
σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια 
της ουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη διευκρίνιση του ρόλου των κοινοποιημένων οργανισμών και της ΕΜΕΑ/αρμοδίων αρχών 
αποφεύγεται η έγκριση ιατροτεχνολογικών προϊόντων που περιέχουν πλήρως τεκμηριωμένες 
ιατρικές ουσίες να αντιμετωπίζεται ως φαρμακευτική, γεγονός που επιβαρύνει δυσανάλογα το 
κόστος και το χρόνο χωρίς να επωφελούνται οι ασθενείς.

Τροπολογία: Zuzana Roithová

Τροπολογία 30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1 Ε)

Παράρτημα Ι, 12.1 α) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

«12.1α Για τα προϊόντα που έχουν 
ενσωματωμένο λογισμικό ή που αποτελούν 
τα ίδια ιατρικό λογισμικό, το λογισμικό 
πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τη 
στάθμη της τεχνικής, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αρχές του κύκλου ανάπτυξης, της 

«12.1α Για τα προϊόντα που έχουν 
ενσωματωμένο λογισμικό, το λογισμικό 
πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τη 
στάθμη της τεχνικής, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αρχές του κύκλου ανάπτυξης, της 
διαχείρισης κινδύνου, της πιστοποίησης και 



AM\624966EL.doc 11/13 PE 376.632v01-00

EL

διαχείρισης κινδύνου, της πιστοποίησης και 
της επαλήθευσης.»

της επαλήθευσης.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα αυτό καθ’ εαυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Τροπολογία: Glenis Willmott

Τροπολογία 31
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1 Ε)

«12.1α Για τα προϊόντα που έχουν 
ενσωματωμένο λογισμικό ή που αποτελούν 
τα ίδια ιατρικό λογισμικό, το λογισμικό 
πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τη 
στάθμη της τεχνικής, λαμβάνοντας υπόψη
τις αρχές του κύκλου ανάπτυξης, της 
διαχείρισης κινδύνου, της πιστοποίησης και 
της επαλήθευσης.»

«12.1α Για τα προϊόντα που έχουν 
ενσωματωμένο λογισμικό, όσον αφορά το 
λογισμικό αυτό οι αρχές του κύκλου 
ανάπτυξης, της διαχείρισης κινδύνου, της 
πιστοποίησης και της επαλήθευσης πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «πιστοποίηση» πρέπει να αντικατασταθεί προκειμένου να προλαμβάνεται η συλλογή μη 
αναγκαίων δεδομένων.

Τροπολογία: Charlotte Cederschiöld

Τροπολογία 32
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1 ζ) ii)

ii) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από τα 
εξής:

ii) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από τα 
εξής:

«β) τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που 
επιτρέπουν στο χρήστη να αναγνωρίσει το 
προϊόν και το περιεχόμενο της συσκευασίας, 
καθώς και τον αντίστοιχο κωδικό μιας 
διεθνώς αναγνωρισμένης ονοματολογίας 
για τα γενόσημα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα·»

«β) τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που 
επιτρέπουν στο χρήστη να αναγνωρίσει το 
προϊόν και το περιεχόμενο της 
συσκευασίας·»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη περισσοτέρων κωδικών σε προϊόντα, συσκευασίες και οδηγίες χρήσεως θα 
αυξήσει απλώς το διοικητικό κόστος χωρίς το παραμικρό όφελος για τους ασθενείς. Οι κωδικοί 
GMDN χρησιμοποιούνται ήδη για λόγους επιτήρησης επιτρέποντας έτσι στις αρχές να 
αξιολογούν τους πιθανούς κινδύνους.

Τροπολογία: Glenis Willmott

Τροπολογία 33
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 8) Ε)

«5. Για επί παραγγελία προϊόντα, ο 
κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση 
να καθιερώσει και να επικαιροποιεί 
συστηματική διαδικασία για την 
ανασκόπηση της πείρας που θα αποκτηθεί 
από τα προϊόντα στη μετά την παραγωγή 
φάση, συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων του παραρτήματος X, και ότι θα 
χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα για την 
εφαρμογή των απαραίτητων διορθωτικών 
μέτρων. Η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει την 
υποχρέωση του κατασκευαστή να 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τα 
ακόλουθα περιστατικά αμέσως μόλις λάβει 
γνώση σχετικά:

«5. Για επί παραγγελία προϊόντα, ο 
κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση 
για την ανασκόπηση της πείρας που θα 
αποκτηθεί στη μετά την παραγωγή φάση και 
ότι θα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα για 
την εφαρμογή των απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων. Η δέσμευση αυτή 
περιλαμβάνει την υποχρέωση του 
κατασκευαστή να ενημερώνει τις αρμόδιες 
αρχές για τα ακόλουθα περιστατικά τα 
πρόσφατα περιστατικά και τις σχετικές 
διορθωτικές ενέργειες αμέσως μόλις λάβει 
γνώση σχετικά:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές των επί παραγγελία προϊόντων είναι οι καλύτερα σε θέση να παρακολουθούν 
τα προϊόντα τους δεδομένου ότι οι ασθενείς είναι γνωστοί ονομαστικά. Η συστηματική 
διαδικασία που ζητείται εν προκειμένω (καθιέρωση του ISO 13485) συνεπάγεται πρόσθετο 
ετήσιο κόστος για τους οδοντοτεχνίτες, οπτικούς, τεχνικούς ακουστικών βοηθημάτων, και 
ορθοπεδικών υποδημάτων κλπ, κυμαινόμενο από 2000 έως 5000 ευρώ Τούτο δεν 
δικαιολογείται δεδομένου ότι μια γενική διατύπωση αποτρέπει επίσης τους κινδύνους.

Τροπολογία: Zuzana Roithová

Τροπολογία 34
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 9) Α)
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Παράρτημα ΙΧ, (i), Τμήμα 1.4 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

«Το αυτοτελώς χρησιμοποιούμενο 
λογισμικό θεωρείται ενεργό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν.»

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα αυτό καθ’ εαυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ιατροτεχνολογικό προϊόν.
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