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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2012, η Επιτροπή ενέκρινε μια δέσμη μέτρων για την καινοτομία στον 
τομέα της υγείας που αποτελείται από μια ανακοίνωση σχετικά με τα ασφαλή, 
αποτελεσματικά και καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τις in vitro διαγνωστικές 
ιατρικές συσκευές προς όφελος των ασθενών, καταναλωτών και επαγγελματιών υγείας, μια
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, και μια πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα στη διάγνωση in vitro. Οι προτάσεις αυτές έχουν ως 
στόχο να επικαιροποιηθεί η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία υπό το πρίσμα της τεχνολογικής 
και επιστημονικής προόδου και να αντιμετωπιστούν οι πρόσφατα εκφρασθείσες ανησυχίες 
για ορισμένες πτυχές της ασφάλειας των ασθενών. 

Η πρόταση κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η οποία θα αντικαταστήσει την 
οδηγία 90/385/ΕΟΚ σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα, και της οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ, σχετικά με τις ιατρικές συσκευές, έχει ως στόχο να ρυθμίσει τα πρότυπα της
ασφάλειας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των ιατρικών συσκευών που 
μπορούν να τεθούν σε εμπορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης αυτής νομοθεσίας, τα εκατοντάδες χιλιάδες διαφορετικά είδη
των ιατρικών συσκευών που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
οποία κυμαίνονται από αυτοκόλλητους επιδέσμους, σύριγγες, καθετήρες και συσκευές
δειγματοληψίας αίματος έως τα εξελιγμένα εμφυτεύματα και τις υποστηρικτικές τεχνολογίες, 
απαιτείται να είναι ασφαλή όχι μόνο για τους ασθενείς αλλά και για τους επαγγελματίες της 
υγείας οι οποίοι τα χρησιμοποιούν ή τα χειρίζονται και τους μη ειδικούς που έρχονται σε 
επαφή μαζί τους. 

Όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 71 της πρότασης, ο στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα επιτρέποντας ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας για τους 
ασθενείς, τους χρήστες και άλλα πρόσωπα. Ο όρος «χρήστης» ορίζεται στην παρούσα 
πρόταση ως "κάθε επαγγελματίας υγείας ή μη ειδικός που χρησιμοποιεί μια συσκευή" και ο 
κανονισμός αναγνωρίζει ότι οι χρήστες είναι αποτελούν ουσιώδη συνιστώσα για την παροχή
ασφαλούς υγείας στους ασθενείς. Οι ιατρικές συσκευές χρησιμοποιούνται κυρίως σε
νοσοκομεία από τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και σε άλλους χώρους, 
συμπεριλαμβανομένων των γηροκομείων, οικιών των ασθενών και φυλακών. Στους 
εκτεθειμένους σε κίνδυνο περιλαμβάνονται το νοσηλευτικό προσωπικό που χρησιμοποιεί τα
προϊόντα, οι βοηθητικοί εργαζόμενοι (όπως στο πλυντήριο, την καθαριότητα και την 
αποκομιδή απορριμάτων), καθώς και οι ασθενείς και το ευρύ κοινό. Αυτές καθεαυτές, οι 
ασφαλείς ιατρικές συσκευές συμβάλλουν άμεσα στις συνθήκες εργασίας και πρέπει να 
παρέχουν το ασφαλέστερο δυνατό εργασιακό περιβάλλον. 

Η "Υγεία και η ασφάλεια" αναφέρεται στο σύνολο του κανονισμού ως πρωταρχικός στόχος. 
Υπό αυτό το πνεύμα, η πρόταση περιλαμβάνει, στο παράρτημα Ι, τις γενικές απαιτήσεις
ασφάλειας και απόδοσης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Στο σημείο 8 του Παραρτήματος 
I αναφέρεται ρητά ότι “Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και οι διαδικασίες κατασκευής πρέπει 
να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εξαλείφεται ή να μειώνεται όσο το δυνατόν ο κίνδυνος 
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λοιμώξεων στους ασθενείς, τους χρήστες και, ενδεχομένως, σε άλλα πρόσωπα". Το σημείο 11
του ίδιου παραρτήματος υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να αποφεύγεται ο κίνδυνος
τραυματισμού των ασθενών, των χρηστών και άλλων ατόμων από τις συσκευές .

Η σχέση μεταξύ ασφαλών και υψηλής ποιότητας ιατρικών συσκευών και του πρωταρχικού 
στόχου που συνίσταται στην εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας για τους χρήστες, 
τους ασθενείς και άλλα πρόσωπα επιτρέπει στον προτεινόμενο κανονισμό να λειτουργήσει σε 
συνέργεια με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την υγεία στην απασχόληση. Ο 
κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει ως εκ τούτου ρητές αναφορές στη νομοθεσία για την 
παροχή υψηλού επιπέδου ασφάλειας στους χρήστες και τους ασθενείς σε χώρους παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης και να λαμβάνει υπόψη το σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά των 
επιδόσεων των ιατρικών συσκευών που αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες της ΕΕ για την 
υγεία στην απασχόληση. Τούτο συμβαίνει σίγουρα με την οδηγία 2010/32/ΕΕ για την 
πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα στον νοσοκομειακό και υγειονομικό 
τομέα, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας στην απασχόληση μετά από μια
συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ η οποία αναγνωρίζει την 
ανάγκη παροχής ιατρικών συσκευών που ενσωματώνουν μηχανισμούς ασφάλειας και
προστασίας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος των τραυματισμών και των μολύνσεων
από ιατρικά αιχμηρά αντικείμενα. Ως εκ τούτου, είναι απολύτως λογικό να αναγνωριστεί μια 
τέτοια διάταξη στο πλαίσιο των γενικών απαιτήσεων ασφαλείας και επιδόσεων του
κανονισμού για ιατρικές συσκευές.

Δεν είναι μόνο το ιατρικό προσωπικό πρώτης γραμμής, όπως νοσηλευτές και ιατροί που 
βρίσκονται σε κίνδυνο, αλλά και οι φροντιστές σε εξωτερικά ιατρεία και εναλλακτικές
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, το προσωπικό των εργαστηρίων το βοηθητικό 
προσωπικό, όπως οι καθαριστές, οι εργαζόμενοι σε πλυντήρια, το προσωπικό των φυλακών, 
κλπ. 

Τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι τους θα 
λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση για την ορθή χρήση των ιατρικών συσκευών, 
εργαλείων και σε σχέση με πρακτικές που συμβάλλουν στη μείωση τραυματισμών από 
βελόνες, της μετάδοσης των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη και
άλλων ανεπιθύμητων συνεπειών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση της νέας 
ιατρικής τεχνολογίας και των νέων χειρουργικών τεχνικών.      

Όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης πρέπει επίσης να τύχουν
επαρκούς προστασίας, μέσω του εμβολιασμού, της προφύλαξης μετά την έκθεση, των 
διαγνωστικών ελέγχων ρουτίνας, της παροχής προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού και
της χρήσης ιατρικής τεχνολογίας που μειώνει την έκθεση σε λοιμώξεις που προκαλούνται 
από το αίμα. 

Οι προτάσεις που διατυπώνονται στο σχέδιο αυτό γνωμοδότησης λαμβάνουν υπόψη τις
προηγούμενες εργασίες της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τα 
ψηφίσματά της που εγκρίθηκαν για τη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, και συγκεκριμένα:
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• Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της 
Ευρωπαϊκής στρατηγικής 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία που 
ενεκρίθη στις 15 Δεκεμβρίου 2011,

• Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του 
Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου σχετικά με την πρόληψη των 
τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στον νοσοκομειακό και 
υγειονομικό τομέα, η οποία συνήφθη από τις ενώσεις HOSPEEM και EPSU που εγκρίθηκε 
στις 11 Φεβρουαρίου 2010,

• Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά την Ευρωπαϊκή στρατηγική 2007-
2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία που ενεκρίθη στις 15 Ιανουαρίου 2008, 

• Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με 
την προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού στην Ευρώπη από λοιμώξεις που μεταδίδονται 
με το αίμα και προκαλούνται από τραυματισμούς από βελόνες που ενεκρίθη στις 6 Ιουλίου 
2006.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί να 
διασφαλίσει τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, έχοντας ως βάση ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας.
Ταυτοχρόνως, ο παρών κανονισμός θέτει 
υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας 
για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, με 
σκοπό την αντιμετώπιση κοινών 
ανησυχιών όσον αφορά την ασφάλεια των 
προϊόντων αυτών. Και οι δύο στόχοι 
επιδιώκονται ταυτοχρόνως και συνδέονται 
άρρηκτα μεταξύ τους, ενώ κανένας από 
τους δύο δεν είναι υποδεέστερος του 
άλλου. Όσον αφορά το άρθρο 114 ΣΛΕΕ, 
ο παρών κανονισμός εναρμονίζει τους 
κανόνες που ισχύουν στην ενωσιακή 
αγορά για τη διάθεση στην αγορά και την 
έναρξη χρήσης των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και των εξαρτημάτων τους, τα 
οποία μπορούν έτσι να επωφεληθούν από 
την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
προϊόντων. Όσον αφορά το άρθρο 168 
παράγραφος 4 στοιχείο γ) ΣΛΕΕ, ο παρών 
κανονισμός θέτει υψηλά πρότυπα 
ποιότητας και ασφάλειας για τα εν λόγω 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
εξασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι τα 
δεδομένα που παράγονται από τις κλινικές 
έρευνες είναι αξιόπιστα και έγκυρα και ότι 
η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε κλινικές 

(2) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί να 
διασφαλίσει τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, έχοντας ως βάση ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας τόσο των 
ασθενών όσο και των χρηστών και των 
χειριστών. Ταυτοχρόνως, ο παρών 
κανονισμός θέτει υψηλά πρότυπα 
ποιότητας και ασφάλειας για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, με σκοπό την 
αντιμετώπιση κοινών ανησυχιών όσον 
αφορά την ασφάλεια των προϊόντων 
αυτών. Και οι δύο στόχοι επιδιώκονται 
ταυτοχρόνως και συνδέονται άρρηκτα 
μεταξύ τους, ενώ κανένας από τους δύο 
δεν είναι υποδεέστερος του άλλου. Όσον 
αφορά το άρθρο 114 ΣΛΕΕ, ο παρών 
κανονισμός εναρμονίζει τους κανόνες που 
ισχύουν στην ενωσιακή αγορά για τη 
διάθεση στην αγορά και την έναρξη 
χρήσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
και των εξαρτημάτων τους, τα οποία 
μπορούν έτσι να επωφεληθούν από την 
αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
προϊόντων. Όσον αφορά το άρθρο 168 
παράγραφος 4 στοιχείο γ) ΣΛΕΕ, ο παρών 
κανονισμός θέτει υψηλά πρότυπα 
ποιότητας και ασφάλειας για τα εν λόγω 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
εξασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι τα 
δεδομένα που παράγονται από τις κλινικές 
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έρευνες προστατεύεται. έρευνες είναι αξιόπιστα και έγκυρα και ότι 
η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε κλινικές 
έρευνες προστατεύεται.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Βασικά στοιχεία της σημερινής 
κανονιστικής προσέγγισης, όπως η 
εποπτεία των κοινοποιημένων οργανισμών, 
οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, οι κλινικές έρευνες και η 
κλινική αξιολόγηση, η επαγρύπνηση και η 
εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να 
ενισχυθούν σημαντικά, ενώ θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διαφάνεια και 
την ιχνηλασιμότητα όσον αφορά τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ώστε να 
βελτιωθεί η υγεία και η ασφάλεια.

(3) Βασικά στοιχεία της σημερινής 
κανονιστικής προσέγγισης, όπως η 
εποπτεία των κοινοποιημένων οργανισμών, 
οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, οι κλινικές έρευνες και η 
κλινική αξιολόγηση, η επαγρύπνηση και η 
εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να 
ενισχυθούν σημαντικά, ενώ θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διαφάνεια και 
την ιχνηλασιμότητα όσον αφορά τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ώστε να 
βελτιωθεί η υγεία και η ασφάλεια των 
επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, 
των ασθενών, των χρηστών και των 
χειριστών, μεταξύ άλλων στην αλυσίδα 
διάθεσης αποβλήτων.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα 
σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη 
των νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Για να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας, ελεύθερη κυκλοφορία των 
προϊόντων και ασφάλεια δικαίου για τους 
κατασκευαστές, είναι απαραίτητο να 
εισαχθεί ένας ενιαίος ορισμός για τα 
νανοϋλικά, με βάση τη σύσταση 
2011/696/EΕ της Επιτροπής, της 18ης 
Οκτωβρίου 2011, για τον ορισμό των 

(13) Υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα 
σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη 
των νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Για να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας και της ασφάλειας των 
επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, 
των χειριστών και των ασθενών, καθώς 
και ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων 
και ασφάλεια δικαίου και υπευθυνότητα 
για τους κατασκευαστές, είναι απαραίτητο 
να εισαχθεί ένας ενιαίος ορισμός για τα 
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νανοϋλικών, ο οποίος να διαθέτει την 
απαραίτητη ευελιξία, ώστε να 
προσαρμόζεται στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο και στη συνακόλουθη 
ανάπτυξη κανονιστικών ρυθμίσεων σε 
ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Στον 
σχεδιασμό και στην κατασκευή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να λαμβάνουν 
ειδική μέριμνα όταν χρησιμοποιούν 
νανοϋλικά τα οποία μπορούν να 
ελευθερωθούν στο ανθρώπινο σώμα· τα δε 
σχετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα 
πρέπει να υπόκεινται στην αυστηρότερη 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης.

νανοϋλικά, με βάση τη σύσταση 
2011/696/EΕ της Επιτροπής, της 18ης 
Οκτωβρίου 2011, για τον ορισμό των 
νανοϋλικών, ο οποίος να διαθέτει την 
απαραίτητη ευελιξία, ώστε να 
προσαρμόζεται στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο και στη συνακόλουθη 
ανάπτυξη κανονιστικών ρυθμίσεων σε 
ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Στον 
σχεδιασμό και στην κατασκευή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να λαμβάνουν 
ειδική μέριμνα όταν χρησιμοποιούν 
νανοϋλικά τα οποία μπορούν να 
ελευθερωθούν στο ανθρώπινο σώμα· τα δε 
σχετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα 
πρέπει να υπόκεινται στην αυστηρότερη 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει 
απαιτήσεις σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά του σχεδιασμού, της
ασφάλειας και των επιδόσεων των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
προορίζονται για την πρόληψη εργατικών 
ατυχημάτων, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου της 10ης 
Μαΐου 2010 για την εφαρμογή της 
συμφωνίας-πλαισίου σχετικά με την 
πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά 
αντικείμενα στον νοσοκομειακό και 
υγειονομικό τομέα, η οποία συνήφθη από 
τις ενώσεις HOSPEEM και EPSU1.
_____________
1 ΕΕ L 134, 1.6.2010, σ. 66.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Με σκοπό να αναγνωριστεί ο 
σημαντικός ρόλος της τυποποίησης στον 
τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
η συμμόρφωση με εναρμονισμένα 
πρότυπα, όπως ορίζονται στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. […/…] για την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση θα πρέπει να αποτελεί, για 
τους κατασκευαστές, ένα μέσο κατάδειξης 
της συμμόρφωσης με τις γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων και 
με άλλες νομικές απαιτήσεις, όπως η 
ποιότητα και η διαχείριση των κινδύνων.

(19) Με σκοπό να αναγνωριστεί ο 
σημαντικός ρόλος της τυποποίησης και 
της ιχνηλασιμότητας στον τομέα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, η 
συμμόρφωση με εναρμονισμένα πρότυπα, 
όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…/…] για την ευρωπαϊκή τυποποίηση θα 
πρέπει να αποτελεί, για τους 
κατασκευαστές, ένα μέσο κατάδειξης της 
συμμόρφωσης με τις γενικές απαιτήσεις 
ασφάλειας και επιδόσεων και με άλλες 
νομικές απαιτήσεις, όπως η ποιότητα και η 
διαχείριση των κινδύνων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Για να διασφαλιστεί η επαρκής
προστασία των ατόμων που εργάζονται 
κοντά σε εξοπλισμό απεικόνισης 
μαγνητικού συντονισμού (MRI) εν 
λειτουργία, πρέπει να συνιστά κείμενο 
αναφοράς η οδηγία2013/35/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 
σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές 
για την προστασία της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων έναντι κινδύνων 
από φυσικούς παράγοντες 
(ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, 
παράγραφος 1, της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ)1.
______________
1 ΕΕ L ..., ..., σ. ... (δεν έχει ακόμη 
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δημοσιευθεί στην ΕΕ).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Οι ασθενείς που φέρουν εμφυτευμένο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν θα πρέπει να 
λαμβάνουν ουσιαστικές πληροφορίες για 
το εμφυτευμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
με τις οποίες να είναι δυνατή η 
ταυτοποίησή του και οι οποίες να 
περιέχουν τυχόν απαραίτητες 
προειδοποιήσεις ή προφυλάξεις που πρέπει 
να ληφθούν, για παράδειγμα δηλώσεις για 
το κατά πόσον είναι συμβατό με ορισμένα 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή 
με σαρωτές που χρησιμοποιούνται για 
ελέγχους ασφάλειας.

(32) Οι ασθενείς που φέρουν εμφυτευμένο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν πρέπει να 
λαμβάνουν ουσιαστικές, σαφείς και 
εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για το 
εμφυτευμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν, με 
τις οποίες να είναι δυνατή η ταυτοποίησή 
του και οι οποίες να περιέχουν τυχόν 
απαραίτητες προειδοποιήσεις ή 
προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν, για 
παράδειγμα δηλώσεις για το κατά πόσον 
είναι συμβατό με ορισμένα διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή με σαρωτές 
που χρησιμοποιούνται για ελέγχους 
ασφάλειας.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36)  Μια βασική πτυχή είναι η δημιουργία 
κεντρικής βάσης δεδομένων, η οποία θα 
πρέπει να ενσωματωθεί σε διάφορα 
ηλεκτρονικά συστήματα, με αναπόσπαστο 
μέρος της το σύστημα UDI, για την 
αντιπαραβολή και επεξεργασία 
πληροφοριών σχετικά με τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην αγορά 
και με τους οικείους οικονομικούς φορείς, 
τα πιστοποιητικά, τις κλινικές έρευνες, την 
επαγρύπνηση και την εποπτεία της αγοράς.
Οι στόχοι της βάσης δεδομένων είναι η 
ενίσχυση της συνολικής διαφάνειας, ο 
εξορθολογισμός και η διευκόλυνση της 
ροής πληροφοριών μεταξύ οικονομικών 

(36) Μια βασική πτυχή είναι η δημιουργία 
κεντρικής βάσης δεδομένων, η οποία θα 
πρέπει να ενσωματωθεί σε διάφορα 
ηλεκτρονικά συστήματα, με αναπόσπαστο 
μέρος της το σύστημα UDI, για την 
αντιπαραβολή και επεξεργασία 
πληροφοριών σχετικά με τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην αγορά 
και με τους οικείους οικονομικούς φορείς, 
τα πιστοποιητικά, τις κλινικές έρευνες, την 
επαγρύπνηση και την εποπτεία της αγοράς.
Οι στόχοι της βάσης δεδομένων είναι η 
ενίσχυση της συνολικής διαφάνειας, ο 
εξορθολογισμός και η διευκόλυνση της 
ροής πληροφοριών μεταξύ οικονομικών 
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φορέων, κοινοποιημένων φορέων ή 
αναδόχων και κρατών μελών, καθώς και 
μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών και 
μεταξύ αυτών και της Επιτροπής, ώστε να 
αποφευχθούν οι απαιτήσεις πολλαπλής 
αναφοράς και να αναβαθμιστεί ο 
συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών.
Στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, αυτό 
μπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά 
μόνο σε ενωσιακό επίπεδο, επομένως, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει και να 
διαχειριστεί την ευρωπαϊκή τράπεζα 
δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα (Eudamed), η οποία 
δημιουργήθηκε με την απόφαση 
2010/227/EΕ της Επιτροπής, της 19ης 
Απριλίου 2010, σχετικά με την ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα.

φορέων, κοινοποιημένων φορέων ή 
αναδόχων και κρατών μελών, καθώς και 
μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών και 
μεταξύ αυτών και της Επιτροπής, ώστε να 
αποφευχθούν οι απαιτήσεις πολλαπλής 
αναφοράς και να αναβαθμιστεί ο 
συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Η 
εν λόγω βάση δεδομένων θα διευκολύνει 
επίσης την ιχνηλασιμότητα δωρεών ή 
εξαγωγών ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
εκτός της Ένωσης. Στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς, αυτό μπορεί να 
εξασφαλιστεί αποτελεσματικά μόνο σε 
ενωσιακό επίπεδο, επομένως, η Επιτροπή 
θα πρέπει να αναπτύξει και να διαχειριστεί 
την ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Eudamed), η 
οποία δημιουργήθηκε με την απόφαση 
2010/227/EΕ της Επιτροπής, της 19ης 
Απριλίου 2010, σχετικά με την ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
υψηλού κινδύνου, οι κατασκευαστές θα 
πρέπει να περιγράφουν συνοπτικά τις 
κύριες πτυχές ασφάλειας και επιδόσεων 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και το 
αποτέλεσμα της κλινικής αξιολόγησης σε 
έγγραφο το οποίο θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμο στο κοινό.

(39) Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
υψηλού κινδύνου, οι κατασκευαστές θα 
πρέπει να περιγράφουν συνοπτικά τις 
κύριες πτυχές ασφάλειας και επιδόσεων 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και το 
αποτέλεσμα της κλινικής αξιολόγησης σε 
έγγραφο το οποίο θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμο στο κοινό και εύκολα 
προσβάσιμο.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40



PE506.249v02-00 12/25 AD\940544EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η ομαλή λειτουργία των 
κοινοποιημένων οργανισμών έχει ζωτική 
σημασία για την εξασφάλιση, αφενός, 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας 
και της ασφάλειας και, αφετέρου, της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύστημα.
Ο ορισμός και η παρακολούθηση των 
κοινοποιημένων οργανισμών από τα κράτη 
μέλη, σύμφωνα με λεπτομερή και αυστηρά 
κριτήρια, θα πρέπει, επομένως, να 
αποτελεί αντικείμενο ελέγχων σε ενωσιακό 
επίπεδο.

(40) Η ομαλή λειτουργία των 
κοινοποιημένων οργανισμών έχει ζωτική 
σημασία για την εξασφάλιση, αφενός, 
υψηλού επιπέδου υγείας και ασφάλειας
των επαγγελματιών στον τομέα της
υγείας, των ασθενών, των χρηστών και 
των χειριστών, μεταξύ άλλων στην 
αλυσίδα διάθεσης αποβλήτων και,
αφετέρου, της εμπιστοσύνης των πολιτών 
στο σύστημα. Ο ορισμός και η 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών από τα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με λεπτομερή και αυστηρά κριτήρια, θα 
πρέπει, επομένως, να αποτελεί αντικείμενο 
ελέγχων σε ενωσιακό επίπεδο.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Για την καλύτερη προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας όσον αφορά τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην αγορά, το σύστημα 
επαγρύπνησης για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα αναμένεται να καταστεί 
αποτελεσματικότερο χάρη στη δημιουργία 
μιας κεντρικής ηλεκτρονικής πύλης σε 
ενωσιακό επίπεδο για την αναφορά των 
σοβαρών περιστατικών και των 
διορθωτικών μέτρων ασφάλειας που 
ελήφθησαν επιτόπου.

(52) Για την καλύτερη προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας των 
επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, 
των ασθενών, των χρηστών και των 
χειριστών, μεταξύ άλλων στην αλυσίδα 
διάθεσης αποβλήτων όσον αφορά τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην αγορά, το σύστημα 
επαγρύπνησης για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα αναμένεται να καταστεί 
αποτελεσματικότερο χάρη στη δημιουργία 
μιας κεντρικής ηλεκτρονικής πύλης σε 
ενωσιακό επίπεδο για την αναφορά των 
σοβαρών περιστατικών και των 
διορθωτικών μέτρων ασφάλειας που 
ελήφθησαν επιτόπου.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Οι επαγγελματίες υγείας και οι 
ασθενείς θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να αναφέρουν τα ύποπτα 
σοβαρά περιστατικά σε εθνικό επίπεδο, 
χρησιμοποιώντας εναρμονισμένα 
υποδείγματα. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να ενημερώνουν τους 
κατασκευαστές και να ανταλλάσσουν τις 
πληροφορίες με τις ομολόγους τους όταν 
επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός σοβαρού 
περιστατικού, με σκοπό να 
ελαχιστοποιηθεί η επανάληψη των 
περιστατικών αυτών.

(53) Οι επαγγελματίες υγείας και οι 
ασθενείς θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να αναφέρουν τα ύποπτα 
σοβαρά περιστατικά που θίγουν την
ασφάλεια των ασθενών, των ατόμων που 
παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας, των 
επαγγελματιών στον τομέα της υγείας ή 
άλλων ατόμων σε εθνικό επίπεδο, 
χρησιμοποιώντας εναρμονισμένα 
υποδείγματα. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να ενημερώνουν τους 
κατασκευαστές και να ανταλλάσσουν τις 
πληροφορίες με τις ομολόγους τους όταν 
επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός σοβαρού 
περιστατικού, με σκοπό να 
ελαχιστοποιηθεί η επανάληψη των 
περιστατικών αυτών.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) ως «διορθωτικό μέτρο» ορίζεται ένα 
μέτρο που λαμβάνεται για την εξάλειψη 
της αιτίας μιας δυνητικής ή πραγματικής 
έλλειψης συμμόρφωσης ή άλλης 
ανεπιθύμητης κατάστασης·

(45) ως «διορθωτικό μέτρο» ορίζεται ένα 
μέτρο για την εξάλειψη της αιτίας των 
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, 
προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) ως «επιτόπιο διορθωτικό μέτρο 
ασφάλειας» ορίζεται ένα διορθωτικό μέτρο 
που λαμβάνεται από τον κατασκευαστή 
για τεχνικούς ή ιατρικούς λόγους με 
σκοπό την πρόληψη ή την περιστολή του 

(46) «επιτόπιο διορθωτικό μέτρο 
ασφάλειας» (FSCA): Ένα επιτόπιο
διορθωτικό μέτρο ασφαλείας είναι μια 
δράση που αναλαμβάνεται από τον 
κατασκευαστή για να περιοριστεί ο 
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κινδύνου σοβαρού περιστατικού από 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που έχει 
καταστεί διαθέσιμο στην αγορά·

κίνδυνος θανάτου ή σοβαρής 
υποβάθμισης της κατάστασης της υγείας 
που συνδέεται με τη χρήση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος·

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) ως «επιτόπια οδηγία ασφάλειας»
ορίζεται μια ανακοίνωση που 
αποστέλλεται από τον κατασκευαστή 
στους χρήστες ή στους πελάτες σε σχέση 
με επιτόπιο διορθωτικό μέτρο ασφάλειας·

(47) «επιτόπια οδηγία ασφάλειας» : μια 
ανακοίνωση που αποστέλλεται από τον 
κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του,
στους χρήστες του προϊόντος ή σε φορείς 
διάθεσης αποβλήτων, σε σχέση με 
επιτόπιο διορθωτικό μέτρο ασφάλειας·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει, βάσει της τεχνικής 
προόδου και λαμβανομένων υπόψη των 
προβλεπόμενων χρηστών ή ασθενών, τις 
γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
επιδόσεων που ορίζονται στο παράρτημα 
Ι, καθώς και τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τον κατασκευαστή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το ανωτέρω κείμενο πρέπει να διαγραφεί επειδή η Επιτροπή επιτρέπεται να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει νομικό κείμενο μόνο μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων επί μη ουσιωδών 
στοιχείων. Οι απαιτήσεις περί ασφάλειας και επίδοσης συγκαταλέγονται στα πλέον σημαντικά 
στοιχεία του προτεινόμενου κανονισμού και, συνεπώς, δεν πρέπει να τροποποιούνται με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει, βάσει της τεχνικής 
προόδου, τα στοιχεία του τεχνικού 
φακέλου που παρατίθεται στο παράρτημα 
ΙΙ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το δεύτερο τμήμα του ανωτέρω άρθρου πρέπει να διαγραφεί επειδή η Επιτροπή επιτρέπεται να 
τροποποιεί ή να συμπληρώνει νομικό κείμενο μόνο μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων επί μη 
ουσιωδών στοιχείων. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τεχνική τεκμηρίωση 
συγκαταλέγονται στα πλέον ουσιώδη στοιχεία του προτεινόμενου κανονισμού.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Βάσει της τεχνικής προόδου και των 
στοιχείων που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητες επαγρύπνησης και 
εποπτείας της αγοράς που περιγράφονται 
στα άρθρα 61 έως 75, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 89 όσον αφορά τα ακόλουθα:

4. Βάσει της τεχνικής προόδου και των 
στοιχείων που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητες επαγρύπνησης και 
εποπτείας της αγοράς που περιγράφονται 
στα άρθρα 61 έως 75, η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων 
οργανώσεων των επαγγελματιών στον 
τομέα της υγείας, εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 89 όσον αφορά τα 
ακόλουθα:

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 44 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Καθ 'όλη τη διαδικασία ελέγχου, θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις 
όλων των ενδιαφερομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
ασθενών, επαγγελματιών στον τομέα
υγείας και παρόχων υπηρεσιών 
φροντίδας.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Διενεργείται έλεγχος δεοντολογίας. Η 
Επιτροπή διευκολύνει τον συντονισμό 
μεταξύ των ενδιαφερομένων, καθώς και 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
τον καθορισμό προτύπου ποιότητας για 
τον έλεγχο δεοντολογίας σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συντονίζουν τη δράση τους 
για την κατάρτιση τυποποιημένων 
διαδικτυακών εντύπων για την αναφορά 
σοβαρών περιστατικών από τους 
επαγγελματίες υγείας, τους χρήστες και 
τους ασθενείς.

Τα κράτη μέλη συντονίζουν τη δράση τους 
για την κατάρτιση τυποποιημένων 
διαδικτυακών εντύπων για την αναφορά 
σοβαρών περιστατικών από τους 
επαγγελματίες υγείας, τους χρήστες και 
τους ασθενείς. Τα κράτη μέλη διατηρούν, 
ωστόσο, άλλες μορφές εντύπων για την 
αναφορά ύποπτων σοβαρών 
περιστατικών στις αρμόδιες εθνικές 
αρχές.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλες οι 
πληροφορίες σχετικά με ένα σοβαρό 
περιστατικό που συνέβη στο έδαφός τους ή 
σχετικά με ένα επιτόπιο διορθωτικό μέτρο 
ασφάλειας που εφαρμόστηκε ή πρέπει να 
εφαρμοστεί στο έδαφός τους, και οι οποίες 
γνωστοποιούνται σε αυτά σύμφωνα με το 
άρθρο 61, αξιολογούνται κεντρικά σε 
εθνικό επίπεδο από την αρμόδια αρχή τους, 
αν είναι δυνατόν από κοινού με τον 
κατασκευαστή.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλες οι 
πληροφορίες σχετικά με ένα σοβαρό 
περιστατικό που συνέβη στο έδαφός τους ή 
σχετικά με ένα επιτόπιο διορθωτικό μέτρο 
ασφάλειας που εφαρμόστηκε ή πρέπει να 
εφαρμοστεί στο έδαφός τους, και οι οποίες 
γνωστοποιούνται σε αυτά σύμφωνα με το 
άρθρο 61, αξιολογούνται κεντρικά σε 
εθνικό επίπεδο από την αρμόδια αρχή τους, 
αν είναι δυνατόν από κοινού με τον 
κατασκευαστή. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει 
υπόψη τις απόψεις όλων των 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των οργανώσεων ασθενών και 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από τις οδηγίες 
90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ, οι 
οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που συμμορφώνονται με 
τον παρόντα κανονισμό μπορούν να 
οριστούν και να κοινοποιηθούν πριν από 
την ημερομηνία εφαρμογής του. Οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί που ορίζονται 
και κοινοποιούνται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό μπορούν να 
εφαρμόζουν τις διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης που προβλέπονται στον 

4. Κατά παρέκκλιση από τις οδηγίες 
90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ, οι 
οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που συμμορφώνονται με 
τον παρόντα κανονισμό μπορούν να 
οριστούν και να κοινοποιηθούν πριν από 
την ημερομηνία εφαρμογής του. Οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί που ορίζονται 
και κοινοποιούνται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό μπορούν να 
εφαρμόζουν τις διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης που προβλέπονται στον 
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παρόντα κανονισμό και να εκδίδουν 
πιστοποιητικά σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής του.

παρόντα κανονισμό και να εκδίδουν 
πιστοποιητικά σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής του υπό την προϋπόθεση ότι οι 
αντίστοιχες κατ' εξουσιοδότηση και 
εφαρμοστικές πράξεις έχουν τεθεί σε 
ισχύ.

Αιτιολόγηση

Οι εφαρμοστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που είναι απαραίτητες για την ορθή εφαρμογή 
του κανονισμού πρέπει να είναι έτοιμες πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε 
οποιοδήποτε προϊόν.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 7 – σημείο 7.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7.4. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει 
είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
έτσι ώστε να μειώνουν όσο το δυνατόν και 
σε κατάλληλο βαθμό τους κινδύνους που 
απορρέουν από τις ουσίες που μπορεί να 
αποπλυθούν ή να διαρρεύσουν από το 
προϊόν.  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δίνεται στις καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες, σύμφωνα με το 
μέρος 3 του παραρτήματος VI του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 
τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων, την τροποποίηση και την 
κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 
1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006, και στις 
ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής για τις οποίες υπάρχουν 
επιστημονικές αποδείξεις όσον αφορά την 
πιθανότητα σοβαρών συνεπειών για την 
υγεία του ανθρώπου και οι οποίες 
ταυτοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία 

7.4. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει 
είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα
έτσι ώστε να μειώνουν όσο το δυνατόν και 
σε κατάλληλο βαθμό τους κινδύνους που 
απορρέουν από τις ουσίες που μπορεί να 
αποπλυθούν ή να διαρρεύσουν από το 
προϊόν. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δίνεται στις καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες, σύμφωνα με το 
μέρος 3 του παραρτήματος VI του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 
τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων, την τροποποίηση και την 
κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 
1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006, και στις 
ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής για τις οποίες υπάρχουν 
επιστημονικές αποδείξεις όσον αφορά την 
πιθανότητα σοβαρών συνεπειών για την 
υγεία του ανθρώπου και οι οποίες 
ταυτοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία 
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που ορίζεται στο άρθρο 59 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH).

που ορίζεται στο άρθρο 59 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) ή είναι 
γνωστοί ή εικαζόμενοι ενδοκρινικοί 
διαταράκτες σύμφωνα με τη σύσταση της 
Επιτροπής (2013/.../EΕ) σχετικά με τα 
κριτήρια για τους ενδοκρινικούς 
διαταράκτες.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 7 – σημείο 7.4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Αν ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ή μέρη 
αυτών, που προορίζονται

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ή μέρη αυτών, 
που προορίζονται

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 7 – σημείο 7.4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

περιέχουν, σε συγκέντρωση 0,1% ή 
περισσότερο κατά μάζα του 
πλαστικοποιημένου υλικού, φθαλικές 
ενώσεις που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1A ή 1B 
σύμφωνα με το μέρος 3 του παραρτήματος 
VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008,
τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα
επισημαίνονται με σήμα που τοποθετείται 
στο ίδιο το προϊόν και/ή επί της 
συσκευασίας για κάθε μονάδα ή, κατά 
περίπτωση, επί της εμπορικής 
συσκευασίας με την ένδειξη ότι το προϊόν 
περιέχει φθαλικές ενώσεις. Αν η 

δεν περιέχουν, σε συγκέντρωση 0,1% ή 
περισσότερο κατά μάζα ανά ομοιογενές 
υλικό, ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1A ή 1B 
σύμφωνα με το μέρος 3 του παραρτήματος 
VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008,
ή ουσίες που έχουν ταυτοποιηθεί ως 
ενδοκρινικοί διαταράκτες σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο, εκτός εάν ο 
κατασκευαστής δύναται να αποδείξει ότι 
δεν υπάρχουν άλλες κατάλληλες 
ασφαλέστερες ουσίες ή αντίστοιχα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που δεν 
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προβλεπόμενη χρήση αυτών των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
περιλαμβάνει την αγωγή παιδιών, εγκύων 
ή θηλαζουσών, ο κατασκευαστής 
προσθέτει στον τεχνικό φάκελο ειδική 
αιτιολόγηση για τη χρήση των ουσιών 
αυτών, όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους 
προς τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
επιδόσεων, ιδιαίτερα της παρούσας 
παραγράφου, με τις δε οδηγίες χρήσης 
δίνει πληροφορίες σχετικά με τους 
κινδύνους που εξακολουθούν να υπάρχουν 
για τις συγκεκριμένες ομάδες ασθενών
και, ενδεχομένως, για τα κατάλληλα μέτρα 
προφύλαξης.

περιέχουν τις ανωτέρω ουσίες.

Αν ο κατασκευαστής μπορεί να αποδείξει 
ότι δεν υπάρχουν ασφαλέστερες ουσίες ή 
προϊόντα χωρίς τις ουσίες αυτές, τα εν 
λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
επισημαίνονται με σήμα που τοποθετείται 
στο ίδιο το προϊόν και/ή επί της 
συσκευασίας για κάθε μονάδα ή, κατά 
περίπτωση, επί της εμπορικής 
συσκευασίας με την ένδειξη ότι το προϊόν 
περιέχει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή, της κατηγορίας 1Α 
ή 1Β ή ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως 
ενδοκρινικοί διαταράκτες. Ο 
κατασκευαστής προσθέτει στον τεχνικό 
φάκελο ειδική αιτιολόγηση για τη χρήση 
των ουσιών αυτών, όσον αφορά τη 
συμμόρφωσή τους προς τις γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων, 
ιδιαίτερα της παρούσας παραγράφου, με 
τις δε οδηγίες χρήσης δίνει πληροφορίες 
σχετικά με τους κινδύνους που 
εξακολουθούν να υπάρχουν για τους 
ασθενείς και, ενδεχομένως, για τα 
κατάλληλα μέτρα προφύλαξης.

Αιτιολόγηση

Οι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές ουσίες (CMR) έχουν απαγορευθεί στα καλλυντικά 
προϊόντα και οι φθαλικές ενώσεις CMR έχουν απαγορευθεί στα παιχνίδια. Ανάλογοι 
περιορισμοί πρέπει να επιβάλλονται και για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα στα οποία η έκθεση 
είναι αναπόφευκτη, εκτός εάν δεν υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις. Σε περίπτωση 
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που δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, οι κατασκευαστές πρέπει να σημαίνουν τα προϊόντα 
αυτά ή να παρέχουν συγκεκριμένη αιτιολόγηση όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις διατάξεις 
περί ασφαλείας του κανονισμού. Το ίδιο πρέπει επίσης να ισχύσει και για τους εγνωσμένους 
ενδοκρινικούς διαταράκτες. Καθώς η Επιτροπή βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης σύστασης 
για τον χαρακτηρισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών, πρέπει επίσης να υπάρξει ακόμη μια 
προσθήκη.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 7 – σημείο 7.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7.6. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει 
είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
έτσι ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι 
κίνδυνοι που σχετίζονται το μέγεθος και 
τις ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων 
σωματιδίων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 
στην περίπτωση που τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα περιέχουν ή αποτελούνται από
νανοϋλικό που μπορεί να απελευθερωθεί 
στο σώμα του ασθενή ή του χρήστη.

7.6. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει 
είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
έτσι ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι 
κίνδυνοι που σχετίζονται το μέγεθος και 
τις ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων 
σωματιδίων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 
στην περίπτωση που τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα περιέχουν ή αποτελούνται από
νανοϋλικά που μπορούν να απελευθερωθεί 
στο σώμα του ασθενή ή του χρήστη. Ο 
κατασκευαστής προσθέτει στον τεχνικό 
φάκελο ειδική αιτιολόγηση για τη χρήση 
των ουσιών αυτών, όσον αφορά τη 
συμμόρφωσή τους προς τις γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων, 
ιδιαίτερα της παρούσας παραγράφου, ενώ 
με τις οδηγίες χρήσης δίνει πληροφορίες 
σχετικά με τους κινδύνους που 
εξακολουθούν να υπάρχουν για τις 
συγκεκριμένες ομάδες ασθενών και, 
ενδεχομένως, για τα κατάλληλα μέτρα 
προφύλαξης.

Αιτιολόγηση

Όταν στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα χρησιμοποιούνται νανοϋλικά, οι κατασκευαστές πρέπει να 
παρέχουν συγκεκριμένα στοιχεία ότι η χρήση τους συμμορφώνεται με τις γενικές απαιτήσεις 
περί ασφάλειας και επιδόσεων. Αυτό θα διευκολύνει πολύ την εφαρμογή της πλέον αυστηρής 
αξιολόγησης συμμόρφωσης που προβλέπεται στο άρθρο 19 και την αιτιολογική σκέψη 13.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 8 – σημείο 8.1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) να συμμορφούται πλήρως με τις 
απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 
ασφάλεια στην απασχόληση, όπως η 
οδηγία 2010/32/ΕΕ,

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 8 – σημείο 8.1 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 και, εφόσον είναι αναγκαίο, διαγράφεται

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 10 – σημείο 10.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση βιολογικών ουσιών εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στα τμήματα 
10.1. και 10.2., η επεξεργασία, η 
συντήρηση, η δοκιμή και ο χειρισμός των 
εν λόγω ουσιών πρέπει να 
πραγματοποιούνται έτσι ώστε να παρέχεται 
βέλτιστη ασφάλεια στους ασθενείς, τους 
χρήστες και, κατά περίπτωση, σε άλλα 
πρόσωπα. Ειδικότερα, η ασφάλεια κατά 
των ιών και άλλων μεταδοτικών 
παραγόντων πρέπει να διασφαλίζεται με 
την εφαρμογή επικυρωμένων μεθόδων 
εξουδετέρωσης ή αδρανοποίησης κατά 
διαδικασία της κατασκευής.

Στην περίπτωση βιολογικών ουσιών εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στα τμήματα 
10.1. και 10.2., η επεξεργασία, η 
συντήρηση, η δοκιμή και ο χειρισμός των 
εν λόγω ουσιών πρέπει να 
πραγματοποιούνται έτσι ώστε να παρέχεται 
βέλτιστη ασφάλεια στους ασθενείς, τους 
χρήστες και, κατά περίπτωση, σε άλλα 
πρόσωπα, μεταξύ άλλων στην αλυσίδα 
διάθεσης αποβλήτων. Ειδικότερα, η 
ασφάλεια κατά των ιών και άλλων 
μεταδοτικών παραγόντων πρέπει να 
διασφαλίζεται με την εφαρμογή 
επικυρωμένων μεθόδων εξουδετέρωσης ή 
αδρανοποίησης κατά διαδικασία της 
κατασκευής.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 11 – σημείο 11.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11.2a. Οι συσκευές που μπορεί να 
μεταδώσουν δυνητικά θανατηφόρες 
λοιμώξεις του αίματος στο υγειονομικό 
προσωπικό, τους ασθενείς ή άλλα άτομα, 
με ακούσια κοψίματα και τσιμπήματα, 
όπως τραυματισμούς από βελόνες, 
ενσωματώνουν τους κατάλληλους 
μηχανισμούς ασφάλειας και προστασίας 
σύμφωνα με την οδηγία 2010/32/ΕΕ. 
Ωστόσο, πρέπει να γίνονται σεβαστές οι 
ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα του οδοντιάτρου.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 18 – σημείο 18.2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– να εξασφαλίζεται ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι εύχρηστο 
για τον προβλεπόμενο χρήστη σε όλες τις 
φάσεις της διαδικασίας και

– να εξασφαλίζεται ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι εύχρηστο 
για τον προβλεπόμενο χρήστη σε όλες τις 
φάσεις της διαδικασίας,

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 18 – σημείο 18.2 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– όπως προβλέπει η οδηγία 2010/32/ΕΕ, 
να μειώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο 
ο κίνδυνος τραυματισμού και μόλυνσης 
σε άλλα πρόσωπα, ενσωματώνοντας 
μηχανισμούς ασφάλειας και προστασίας 
που αποσκοπούν στην πρόληψη 
τραυματισμών από τσίμπημα βελόνας και 
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από άλλα αιχμηρά αντικείμενα

Αιτιολόγηση

Κάθε χρόνο, πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 
στην ΕΕ υφίστανται τραυματισμούς που αλλάζουν τη ζωή τους και δυνητικά θανατηφόρες 
βλάβες από ιατροτεχνολογικά προϊόντα στα οποία είναι ενσωματωμένες βελόνες ή άλλα 
αιχμηρά αντικείμενα. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, όχι μόνο 
κινδυνεύουν να μολυνθούν από μολύνσεις του αίματος, αλλά και ενδέχεται να καταστούν φορείς 
για να αυξηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης σε άλλους ασθενείς.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 19 – σημείο 19.3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι φιλικές 
προς το χρήστη και να αναθεωρούνται 
από τους εκπροσώπους των 
ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
ασθενών και των επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας.
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