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Τροπολογία 9
Philippe Boulland

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 in vitro 
διαγνωστικά 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 εν λόγω 
προϊόντων. 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 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 
παρών κανονισμός εναρμονίζει τους 
κανόνες που ισχύουν στην ενωσιακή 
αγορά για τη διάθεση στην αγορά και την 
έναρξη χρήσης των in vitro διαγνωστικών 
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) της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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 μελέτες 
κλινικών επιδόσεων είναι αξιόπιστα και 
έγκυρα και ότι η ασφάλεια όσων 
συμμετέχουν σε μελέτες κλινικών 
επιδόσεων προστατεύεται.

(2) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί να 
διασφαλίσει τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς όσον αφορά τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
έχοντας ως βάση ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας τόσο για τους 
επαγγελματίες υγείας, τους ασθενείς, όσο 
και για τους χρήστες και τους χειριστές.
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 
εν λόγω προϊόντων. 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 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο παρών κανονισμός 
εναρμονίζει τους κανόνες που ισχύουν 
στην ενωσιακή αγορά για τη διάθεση στην 
αγορά και την έναρξη χρήσης των in vitro 
διαγνωστικών 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) της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 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 μελέτες 
κλινικών επιδόσεων είναι αξιόπιστα και 
έγκυρα και ότι η ασφάλεια όσων 
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συμμετέχουν σε μελέτες κλινικών 
επιδόσεων προστατεύεται.

Or. fr

Τροπολογία 10
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Βασικά στοιχεία της σημερινής 
κανονιστικής προσέγγισης, όπως η 
εποπτεία των κοινοποιημένων οργανισμών, 
η ταξινόμηση των κινδύνων, οι διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα κλινικά 
τεκμήρια, 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 in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
ώστε να βελτιωθεί η υγεία και η ασφάλεια.

(3) Βασικά στοιχεία της σημερινής
κανονιστικής προσέγγισης, όπως η
εποπτεία των κοινοποιημένων οργανισμών, 
η ταξινόμηση των κινδύνων, οι διαδικασίες
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα κλινικά
τεκμήρια, 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 in vitro
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
ώστε να βελτιωθεί η υγεία και η ασφάλεια 
των επαγγελματιών υγείας, των ασθενών
και των χρηστών και των χειριστών, 
ιδίως στην αλυσίδα διάθεσης των 
αποβλήτων.

Or. fr

Τροπολογία 11
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Για να διασφαλιστεί επαρκής 
προστασία των ατόμων που εργάζονται 
πλησίον εξοπλισμού απεικόνισης 
μαγνητικού συντονισμού (IRM) εν
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λειτουργία, πρέπει να ανατρέξουμε στην 
οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου περί των ελαχίστων 
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον 
αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 
παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) 
(20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ)1.
______________
1 COM(2011) 0348.

Or. fr

Τροπολογία 12
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η ιχνηλασιμότητα των in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων χάρη στο σύστημα 
αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που 
βασίζεται σε διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές αναμένεται να αναβαθμίσει 
σημαντικά και ουσιαστικά την ασφάλεια 
μετά τη διάθεση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην αγορά, χάρη στη βελτίωση 
της αναφοράς περιστατικών, στις 
στοχοθετημένες, επιτόπιες διορθωτικές 
ενέργειες ασφάλειας και στην καλύτερη 
παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές. 
Αναμένεται επίσης να συμβάλει στη 
μείωση των ιατρικών σφαλμάτων και στην 
καταπολέμηση των απομιμήσεων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η χρήση 
του συστήματος UDI αναμένεται επίσης να 
βελτιώσει την πολιτική αγορών και 
διαχείρισης αποθεμάτων στα νοσοκομεία.

(27) Η ιχνηλασιμότητα των in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων χάρη στο σύστημα 
αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που 
βασίζεται σε διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές αναμένεται να αναβαθμίσει 
σημαντικά και ουσιαστικά την ασφάλεια 
μετά τη διάθεση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην αγορά, χάρη στη βελτίωση 
της αναφοράς περιστατικών, στις 
στοχοθετημένες, επιτόπιες διορθωτικές 
ενέργειες ασφάλειας και στην καλύτερη
παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές. 
Αναμένεται επίσης να συμβάλει στη 
μείωση των ιατρικών σφαλμάτων και στην 
καταπολέμηση των απομιμήσεων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η χρήση 
του συστήματος UDI αναμένεται επίσης να 
βελτιώσει την πολιτική αγορών, της 
διάθεσης των αποβλήτων και διαχείρισης 
αποθεμάτων στα νοσοκομεία.
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Or. fr

Τροπολογία 13
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η διαφάνεια και η καλύτερη 
ενημέρωση αποτελούν στοιχεία 
ουσιαστικά για την ενίσχυση της θέσης 
των ασθενών και των επαγγελματιών 
υγείας και για την απόκτηση της 
δυνατότητας να λαμβάνουν τις αποφάσεις 
τους εν επιγνώσει· παρέχουν μια σταθερή 
βάση για τη λήψη αποφάσεων σε 
κανονιστικά θέματα και για την 
οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης στο 
κανονιστικό σύστημα.

(28) Η διαφάνεια και η καλύτερη 
ενημέρωση αποτελούν στοιχεία 
ουσιαστικά για την ενίσχυση της θέσης 
των ασθενών και των επαγγελματιών 
υγείας καθώς και σε πάντα 
ενδιαφερόμενο, και για την απόκτηση της 
δυνατότητας να λαμβάνουν τις αποφάσεις 
τους εν επιγνώσει· παρέχουν μια σταθερή 
βάση για τη λήψη αποφάσεων σε 
κανονιστικά θέματα και για την 
οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης στο 
κανονιστικό σύστημα.

Or. fr

Τροπολογία 14
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Μια βασική πτυχή είναι η δημιουργία 
κεντρικής βάσης δεδομένων, η οποία θα 
πρέπει να ενσωματώνει διάφορα 
ηλεκτρονικά συστήματα, με αναπόσπαστο 
μέρος της το σύστημα UDI, για την 
αντιπαραβολή και επεξεργασία 
πληροφοριών σχετικά με τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
στην αγορά και με τους οικείους 
οικονομικούς φορείς, τα πιστοποιητικά, τις 
παρεμβατικές μελέτες κλινικών επιδόσεων 

(29) Μια βασική πτυχή είναι η δημιουργία 
κεντρικής βάσης δεδομένων, η οποία θα 
πρέπει να ενσωματώνει διάφορα 
ηλεκτρονικά συστήματα, με αναπόσπαστο 
μέρος της το σύστημα UDI, για την 
αντιπαραβολή και επεξεργασία 
πληροφοριών σχετικά με τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
στην αγορά και με τους οικείους 
οικονομικούς φορείς, τα πιστοποιητικά, τις 
παρεμβατικές μελέτες κλινικών επιδόσεων 
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και τις άλλες μελέτες κλινικών επιδόσεων 
που ενέχουν κινδύνους για τους 
συμμετέχοντες στις μελέτες, 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 
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.

και τις άλλες μελέτες κλινικών επιδόσεων 
που ενέχουν κινδύνους για τους 
συμμετέχοντες στις μελέτες, 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 
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 επιτρέψει τη 
διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των 
αιμοδοσιών ή των εξαγωγών
ιατροτεχνολογικών προϊόντων εκτός ΕΕ.
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.

Or. fr

Τροπολογία 15
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Για την καλύτερη προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας όσον αφορά τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην αγορά, το σύστημα 

(48) Για την καλύτερη προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας όσον αφορά τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην αγορά, το σύστημα 
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επαγρύπνησης για τα in vitro διαγνωστικά 
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.

επαγρύπνησης για τα in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα αναμένεται να 
καταστεί αποτελεσματικότερο χάρη στη 
δημιουργία μιας κεντρικής ηλεκτρονικής 
πύλης σε ενωσιακό επίπεδο για την 
αναφορά στην Ευρώπη και εκτός ΕΕ, των 
σοβαρών περιστατικών και των 
διορθωτικών μέτρων ασφάλειας που 
ελήφθησαν επιτόπου.

Or. fr

Τροπολογία 16
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο – εδάφιο 1 – σημείο 1 – υποσημείο 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(55) ως «επιτόπια οδηγία ασφάλειας»: 
ορίζεται μια ανακοίνωση που 
αποστέλλεται από τον κατασκευαστή 
στους χρήστες, τους χειριστές αποβλήτων,
ή στους πελάτες σε σχέση με επιτόπιο 
διορθωτικό μέτρο ασφάλειας·

Or. fr

Τροπολογία 17
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – 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 59 έως 73, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κατ’ 

4. Βάσει της τεχνικής προόδου και των 
στοιχείων που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητες επαγρύπνησης και 
εποπτείας της αγοράς που περιγράφονται 
στα άρθρα 59 έως 73, η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους
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εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 85 όσον αφορά τα ακόλουθα:

φορείς, περιλαμβανομένων των 
οργανώσεων των επαγγελματιών υγείας
και των ομοσπονδιών των 
κατασκευαστών, εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 85 όσον αφορά τα 
ακόλουθα:

Or. cs

Τροπολογία 18
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Παράγραφος 42 – εδάφιο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Καθ 'όλη τη διαδικασία ελέγχου, θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις 
των ενδιαφερομένων φορέων, ιδίως των 
ασθενών, των οργανώσεων των 
επαγγελματιών υγείας και των 
ομοσπονδιών των κατασκευαστών.

Or. cs

Τροπολογία 19
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 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 59, αξιολογούνται κεντρικά σε 

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 59, αξιολογούνται κεντρικά σε 
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εθνικό επίπεδο από την αρμόδια αρχή τους, 
αν είναι δυνατόν από κοινού με τον 
κατασκευαστή.

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 φορέων, ιδίως των 
ασθενών, των οργανώσεων των 
επαγγελματιών υγείας και των 
ομοσπονδιών των κατασκευαστών.

Or. cs

Τροπολογία 20
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 17 – υποσημείο 17.3.2. θα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θα) Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι 
φιλικές προς το χρήστη και να 
αναθεωρούνται από τους εκπροσώπους 
των ενδιαφερομένων φορέων, ιδίως των 
ασθενών και των οργανώσεων  των 
επαγγελματιών υγείας και των 
ομοσπονδιών των κατασκευαστών.

Or. cs


