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Τροπολογία 15
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 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 
έρευνες προστατεύεται.

(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 
επαγγελματιών υγείας, 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 
έρευνες είναι αξιόπιστα και έγκυρα και ότι 
η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε κλινικές 
έρευνες προστατεύεται.

Or. fr
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Τροπολογία 16
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, 
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 υγείας, των ασθενών, των
χρηστών και των χειριστών, ιδίως στην 
αλυσίδα διάθεσης αποβλήτων.

Or. fr

Τροπολογία 17
Philippe Boulland

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 

(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, της ασφάλειας των
επαγγελματιών υγείας, των χειριστών και
των ασθενών, ελεύθερη κυκλοφορία των 
προϊόντων και υπευθυνότητα και 
ασφάλεια δικαίου για τους κατασκευαστές, 
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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.

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 
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.

Or. fr

Τροπολογία 18
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει 
τις απαιτήσεις σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά του σχεδιασμού, την 
ασφάλεια και τις επιδόσεις 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. 
Πρέπει να αναγνωρισθεί ότι οι απαιτήσεις 
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αυτές θα εφαρμοσθούν μόνο στις 
υγειονομικές συνιστώσες που 
αναγνωρίζονται ειδικά στη συμφωνία-
πλαίσιο που συνήφθη μεταξύ HOSPEEM
και EPSU και ο παρών κανονισμός 
πρέπει να δώσει δυνατότητα διενέργειας 
χωριστών συζητήσεων σε άλλους τομείς,
όπως οι οδοντιατρικές κλινικές που δεν 
περιλαμβάνονται στην εν λόγω συμφωνία 
πλαίσιο.
________________
1 ΕΕ L 134, 1.6.2010, σ. 66.

Or. en

Τροπολογία 19
Philippe Boulland

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.

Or. fr

Τροπολογία 20
Philippe Boulland
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 α) Για να εξασφαλίσουν την επαρκή 
προστασία των ατόμων που εργάζονται 
κοντά σε εξοπλισμό απεικόνισης 
μαγνητικού συντονισμού (MRI) εν 
λειτουργία, πρέπει να αναφερθεί η οδηγία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για την προστασία της 
ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων έναντι κινδύνων από 
φυσικούς παράγοντες  (ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία) (εικοστή ειδική οδηγία κατά την 
έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)1.
______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr

Τροπολογία 21
Philippe Boulland

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 
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ασφάλειας.

Or. fr

Τροπολογία 22
Philippe Boulland

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 
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 

(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 
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 δώσει επίσης 
τη δυνατότητα να διασφαλιστεί η 
ιχνηλασιμότητα των αιμοληψιών 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 
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προϊόντα. 2010/227/EΕ της Επιτροπής, της 19ης 
Απριλίου 2010, σχετικά με την ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα.

Or. fr

Τροπολογία 23
Philippe Boulland

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 
προσβάσιμων.

Or. fr

Τροπολογία 24
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

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 

(40) Η ομαλή λειτουργία των 
κοινοποιημένων οργανισμών έχει ζωτική 
σημασία για την εξασφάλιση, αφενός, 
υψηλού επιπέδου υγείας και ασφάλειας 
των επαγγελματιών υγείας, των ασθενών
και των χρηστών και των χειριστών, 
ιδίως στην αλυσίδα διάθεσης αποβλήτων 
και, αφετέρου, της εμπιστοσύνης των
πολιτών στο σύστημα. Ο ορισμός και η 
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κριτήρια, θα πρέπει, επομένως, να 
αποτελεί αντικείμενο ελέγχων σε ενωσιακό 
επίπεδο.

παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών από τα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με λεπτομερή και αυστηρά κριτήρια, θα 
πρέπει, επομένως, να αποτελεί αντικείμενο 
ελέγχων σε ενωσιακό επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 25
Philippe Boulland

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 των επαγγελματιών υγείας, των
ασθενών και των χρηστών και των
χειριστών, ιδίως στην αλυσίδα διάθεσης
αποβλήτων 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.

Or. fr

Τροπολογία 26
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Οι επαγγελματίες υγείας και οι 
ασθενείς θα πρέπει να έχουν τη 

(53) Οι επαγγελματίες υγείας και οι 
ασθενείς θα πρέπει να έχουν τη 
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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.

δυνατότητα να αναφέρουν τα ύποπτα 
σοβαρά περιστατικά σε εθνικό επίπεδο, 
χρησιμοποιώντας εναρμονισμένα 
υποδείγματα. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές 
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 και να δοθεί 
δυνατότητα διάδοσης προς τις χώρες 
προορισμού των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων ή των εξαγωγών.

Or. fr

Τροπολογία 27
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
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 άπτονται της 
ασφαλείας των ασθενών, των 
επαγγελματιών 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.

Or. en
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Τροπολογία 28
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο 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·

Or. en

Τροπολογία 29
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο 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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το παγκοσμίως αποδεκτό και εφαρμοσμένο πρότυπο EN ISO 13485:2012 
(Ιατροτεχνολογικά προϊόντα - συστήματα ποιοτικής διαχείρισης - απαιτήσεις κανονιστικών
σκοπών), που περιλαμβάνει τον ορισμό του «διορθωτικού μέτρου».

Τροπολογία 30
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο 46
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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 κινδύνου σοβαρού 
περιστατικού από ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχει καταστεί διαθέσιμο στην 
αγορά·

(46) «επιτόπιο διορθωτικό μέτρο
ασφάλειας» (FSCA): Ένα επιτόπιο
διορθωτικό μέτρο ασφαλείας είναι μια 
πράξη που λαμβάνεται από τον 
κατασκευαστή για να περιοριστεί ο 
κίνδυνος θανάτου ή σοβαρής 
υποβάθμισης της κατάστασης της υγείας 
που συνδέεται με τη χρήση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος·

Or. en

Τροπολογία 31
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο 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 
κινδύνου σοβαρού περιστατικού από 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που έχει 
καταστεί διαθέσιμο στην αγορά·

(46) ως «επιτόπιο διορθωτικό μέτρο
ασφάλειας» ορίζεται ένα διορθωτικό μέτρο
που λαμβάνεται από τον κατασκευαστή για
να περιοριστεί ο κίνδυνος θανάτου ή 
σοβαρής υποβάθμισης της κατάστασης
της υγείας που συνδέεται με τη χρήση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής και συνέχειας, πρέπει να υιοθετηθεί ο ορισμός που έχει υιοθετήσει η 
Παγκόσμια Ομάδα Δράσης για την Εναρμόνιση (GHTF) για το «επιτόπιο διορθωτικό μέτρο
ασφάλειας».

Τροπολογία 32
Mara Bizzotto
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο 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 του αντιπροσώπου του, 
στους χρήστες του προϊόντος, σε σχέση 
με επιτόπιο διορθωτικό μέτρο ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 33
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο 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) 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 34
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο 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) ως «επιτόπια οδηγία ασφάλειας» 
ορίζεται μια ανακοίνωση που 
αποστέλλεται από τον κατασκευαστή ή 
του αντιπροσώπου του, στους χρήστες 
του προϊόντος, σε σχέση με επιτόπιο 
διορθωτικό μέτρο ασφάλειας·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής και συνέχειας, πρέπει να υιοθετηθεί ο ορισμός που έχει υιοθετήσει η
Παγκόσμια Ομάδα Δράσης για την Εναρμόνιση (GHTF) για την «επιτόπια οδηγία ασφάλειας»
(Ορισμός GHTF/SG2/N57R8:2006).

Τροπολογία 35
Marian Harkin

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

Or. en

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.

Τροπολογία 36
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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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

Or. en

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 37
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ότι έχει διεξαχθεί από τον 
κατασκευαστή η ενδεδειγμένη διαδικασία 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 38
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ότι έχει οριστεί από τον διαγράφεται
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κατασκευαστή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος σύμφωνα με το άρθρο 9·

Or. en

Τροπολογία 39
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ότι έχουν εκπονηθεί από τον 
κατασκευαστή η δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΕ και οι τεχνικές προδιαγραφές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 40
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ότι το ιατροτεχνολογικό προϊόν φέρει 
την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης 
CE·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 41
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) ότι το ιατροτεχνολογικό προϊόν φέρει διαγράφεται
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επισήμανση σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και ότι συνοδεύεται από τις 
απαιτούμενες οδηγίες χρήσης και τη 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 42
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) ότι, κατά περίπτωση, έχει αποδοθεί 
αποκλειστική ταυτοποίηση 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος από τον 
κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 24.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 43
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εισαγωγείς αναγράφουν επάνω στο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ή επάνω στη 
συσκευασία του ή σε έγγραφο που το 
συνοδεύει το ονοματεπώνυμό τους, την 
κατατεθείσα εμπορική επωνυμία τους ή 
το κατατεθέν εμπορικό σήμα τους και τη 
διεύθυνση της καταστατικής έδρας τους 
στην οποία μπορούν να αναζητηθούν για 
επικοινωνία και να προσδιοριστεί ο τόπος 
εγκατάστασής τους. Εξασφαλίζουν ότι 
τυχόν πρόσθετη επισήμανση δεν κρύβει 
τα στοιχεία στην επισήμανση του 
κατασκευαστή.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις των εισαγωγέων που έχουν άμεση σύνδεση με τον κατασκευαστή και όσων 
ενεργούν ανεξάρτητα πρέπει να διαφέρουν: το εδάφιο που διεγράφη πρέπει να αναφέρεται 
συγκεκριμένα στους ανεξάρτητους εισαγωγείς ( βλ. άρθρο 11β(2))

Τροπολογία 44
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι 
καταχωρισμένο στο ηλεκτρονικό 
σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 25 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις των εισαγωγέων που έχουν άμεση σύνδεση με τον κατασκευαστή και όσων 
ενεργούν ανεξάρτητα πρέπει να διαφέρουν: το εδάφιο που διεγράφη πρέπει να αναφέρεται 
συγκεκριμένα στους ανεξάρτητους εισαγωγείς ( βλ. άρθρο 11β(3))

Τροπολογία 45
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν κρίνεται σκόπιμο, σε σχέση με 
τους κινδύνους που παρουσιάζει ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, οι εισαγωγείς, 
για να προστατεύσουν την υγεία και την 
ασφάλεια ασθενών και χρηστών, 
πραγματοποιούν δειγματοληπτικές 
δοκιμές των προϊόντων που κυκλοφορούν 

διαγράφεται
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στο εμπόριο, διερευνούν καταγγελίες και 
τηρούν μητρώο καταγγελιών, μη 
συμμορφούμενων προϊόντων και 
προϊόντων που ανακαλούνται ή 
αποσύρονται, ενώ επίσης τηρούν 
ενήμερους σχετικά με την 
παρακολούθηση αυτή τον κατασκευαστή, 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και 
τους διανομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις των εισαγωγέων που έχουν άμεση σύνδεση με τον κατασκευαστή και όσων 
ενεργούν ανεξάρτητα πρέπει να διαφέρουν: το εδάφιο που διεγράφη πρέπει να αναφέρεται 
συγκεκριμένα στους ανεξάρτητους εισαγωγείς ( βλ. άρθρο 11β(4))

Τροπολογία 46
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό ενημερώνουν αμέσως τον 
κατασκευαστή και τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του και, κατά περίπτωση, 
λαμβάνουν τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, να το αποσύρουν ή να το 
ανακαλέσουν. Εάν ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊόν ενέχει κίνδυνο, ενημερώνουν 
αμέσως τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών στα οποία έχουν καταστήσει 
διαθέσιμο το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
και, κατά περίπτωση, τον κοινοποιημένο 
οργανισμό που εξέδωσε πιστοποιητικό, 
σύμφωνα με το άρθρο 45, για το επίμαχο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, παρέχοντας 

διαγράφεται
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λεπτομέρειες ιδίως όσον αφορά τη μη 
συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά 
μέτρα που έλαβαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις των εισαγωγέων που έχουν άμεση σύνδεση με τον κατασκευαστή και όσων 
ενεργούν ανεξάρτητα πρέπει να διαφέρουν: το εδάφιο που διεγράφη πρέπει να αναφέρεται 
συγκεκριμένα στους ανεξάρτητους εισαγωγείς ( βλ. άρθρο 11β(5))

Τροπολογία 47
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι εισαγωγείς διατηρούν αντίγραφο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, για το 
χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 4, στη διάθεση των 
αρχών εποπτείας της αγοράς και 
εξασφαλίζουν ότι η τεχνική τεκμηρίωση 
και, κατά περίπτωση, αντίγραφο του 
σχετικού πιστοποιητικού, καθώς και 
τυχόν συμπληρώματος, που έχει εκδοθεί 
βάσει του άρθρου 45, μπορεί να καταστεί 
διαθέσιμο στις εν λόγω αρχές, έπειτα από 
αίτημά τους. Ο εισαγωγέας του επίμαχου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και ο 
εξουσιοδοτημένος γι’ αυτό αντιπρόσωπος 
μπορούν να συμφωνήσουν, με γραπτή 
εντολή, ότι η υποχρέωση αυτή 
μεταβιβάζεται στον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις των εισαγωγέων που έχουν άμεση σύνδεση με τον κατασκευαστή και όσων 
ενεργούν ανεξάρτητα πρέπει να διαφέρουν: το εδάφιο που διεγράφη πρέπει να αναφέρεται 
συγκεκριμένα στους ανεξάρτητους εισαγωγείς ( βλ. άρθρο 11β(6))
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Τροπολογία 48
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια 
εθνική αρχή, έπειτα από αίτησή της, όλες 
τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του προϊόντος. Η 
υποχρέωση αυτή θεωρείται ότι 
εκπληρώνεται όταν ο εξουσιοδοτημένος 
για το επίμαχο ιατροτεχνολογικό προϊόν 
αντιπρόσωπος παρέχει τις πληροφορίες 
που ζητούνται. Οι εισαγωγείς 
συνεργάζονται με την αρμόδια εθνική 
αρχή, έπειτα από αίτημά της, για κάθε 
ενέργεια με σκοπό την αποσόβηση των 
κινδύνων από τα προϊόντα που έχουν 
διαθέσει στην αγορά.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις των εισαγωγέων που έχουν άμεση σύνδεση με τον κατασκευαστή και όσων 
ενεργούν ανεξάρτητα πρέπει να διαφέρουν: το εδάφιο που διεγράφη πρέπει να αναφέρεται 
συγκεκριμένα στους ανεξάρτητους εισαγωγείς ( βλ. άρθρο 11β(7))

Τροπολογία 49
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 10 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Εισαγωγείς που λειτουργούν με εντολή 
του κατασκευαστή
1. Ο κατασκευαστής ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος το οποίο έχει διατεθεί στην 
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αγορά της Ένωσης ή φέρει σήμανση CE 
χωρίς να έχει διατεθεί στην αγορά της 
Ένωσης, ο οποίος δεν έχει καταστατική 
έδρα σε κράτος μέλος, ή δεν ασκεί 
σχετικές δραστηριότητες σε καταστατική 
του έδρα σε κράτος μέλος, ορίζει έναν ή 
περισσότερους εισαγωγείς.
2. Ο ορισμός του εισαγωγέα είναι έγκυρος 
μόνον όταν γίνεται αποδεκτός από τον 
εισαγωγέα.
3. Ο εισαγωγέας εκτελεί τα καθήκοντα 
που ορίζονται σε εντολή που αποτέλεσε 
αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ 
κατασκευαστή και εισαγωγέα.
Η εντολή καθορίζει ποια από τα κάτωθι 
καθήκοντα εκτελούνται από κάθε 
οικονομικό φορέα (κατασκευαστή, 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο,
εισαγωγέα) σε σχέση με τα προϊόντα που 
καλύπτει:
(α) να διατηρεί στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών και για το χρονικό 
διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 4 τον τεχνικό φάκελο, τη 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και, κατά 
περίπτωση, αντίγραφο του σχετικού 
πιστοποιητικού, καθώς και τυχόν 
συμπληρώματος, που εκδίδεται σύμφωνα 
με το άρθρο 45·
(β) να παρέχει στην αρμόδια αρχή, έπειτα 
από αιτιολογημένη αίτηση της αρχής 
αυτής, όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος·
(γ) να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές 
για κάθε διορθωτικό μέτρο που έχει 
ληφθεί με σκοπό την αποσόβηση των 
κινδύνων που θέτουν τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα·
(δ) να ενημερώνει αμέσως τον 
κατασκευαστή σχετικά με καταγγελίες 
και αναφορές που υποβάλλουν 
επαγγελματίες υγείας, ασθενείς και 
χρήστες σχετικά με ύποπτα περιστατικά 
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που αφορούν ιατροτεχνολογικό προϊόν για 
το οποίο έχουν οριστεί εξουσιοδοτημένοι 
αντιπρόσωποι·
(ε) να τερματίζει την εντολή, εάν ο 
κατασκευαστής ενεργεί κατά παράβαση 
των υποχρεώσεών του βάσει του 
παρόντος κανονισμού·
(στ) ότι έχει διεξαχθεί η ενδεδειγμένη 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης,
(ζ) ότι το ιατροτεχνολογικό προϊόν φέρει 
την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης 
CE·
(η) ότι το ιατροτεχνολογικό προϊόν φέρει 
επισήμανση σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και ότι συνοδεύεται από τις 
απαιτούμενες οδηγίες χρήσης και τη 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ·
(θ) ότι, κατά περίπτωση, έχει αποδοθεί 
αποκλειστική ταυτοποίηση 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος από τον 
κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 24·
(ι) καταχώριση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, από τον κατασκευαστή, τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και τον 
εισαγωγέα στο ηλεκτρονικό σύστημα 
σύμφωνα με το άρθρο 25·
(ια) δειγματοληπτικές δοκιμές των 
προϊόντων που κυκλοφορούν στο 
εμπόριο, διερεύνηση καταγγελιών και 
τήρηση μητρώου καταγγελιών, μη 
συμμορφούμενων προϊόντων και 
προϊόντων που ανακαλούνται ή 
αποσύρονται·
(ιβ) όταν ο εισαγωγέας ή ο 
κατασκευαστής πιστεύουν ότι ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που διατίθεται 
στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον 
παρόντα κανονισμό, η ευθύνη για τις 
ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για τη 
συμμόρφωση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, την απόσυρση ή την 
ανάκλησή του και την κοινοποίηση στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα 
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οποία έχει διατεθεί το προϊόν και, κατά 
περίπτωση, τον κοινοποιημένο οργανισμό 
που εξέδωσε πιστοποιητικό, σύμφωνα με 
το άρθρο 45, για το επίμαχο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, παρέχοντας 
λεπτομέρειες ιδίως όσον αφορά τη μη 
συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά 
μέτρα που έλαβαν.
(ιγ) την ευθύνη, έπειτα από αίτηση της 
αρμόδιας εθνικής αρχής, της παροχής 
όλων των πληροφοριών και της 
τεκμηρίωσης που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος.
(ιδ) επικοινωνία με τον κατασκευαστή 
και τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
όταν ζητείται στους εισαγωγείς από την 
αρμόδια εθνική αρχή, να συνεργαστούν 
για κάθε ενέργεια με σκοπό την 
αποσόβηση των κινδύνων από τα 
προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά.
4. Η εντολή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 δεν περιλαμβάνει την 
εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του 
κατασκευαστή οι οποίες ορίζονται στο 
άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2, 5, 6, 7 και 8.
5. Ένας εισαγωγέας ο οποίος τερματίζει 
την εντολή για τους λόγους που 
αναφέρονται στο στοιχείο ε) της 
παραγράφου 3, ενημερώνει αμέσως τον 
κατασκευαστή και τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο σχετικά με τον τερματισμό 
της εντολής του και με τους λόγους του 
τερματισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις των εισαγωγέων που έχουν άμεση σύνδεση με τον κατασκευαστή και όσων 
ενεργούν ανεξάρτητα, πρέπει να είναι διαφορετικές.

Τροπολογία 50
Mara Bizzotto
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 10 – σημείο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Εισαγωγείς που λειτουργούν χωρίς 
εντολή του κατασκευαστή
1. Πριν από τη διάθεση ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά, 
οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν τα ακόλουθα:
(α) ότι έχει διεξαχθεί από τον 
κατασκευαστή η ενδεδειγμένη διαδικασία 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης·
(β) ότι έχει οριστεί από τον 
κατασκευαστή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος σύμφωνα με το άρθρο 9·
(γ) ότι έχουν εκπονηθεί από τον 
κατασκευαστή η δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΕ και οι τεχνικές προδιαγραφές·
(δ) ότι το ιατροτεχνολογικό προϊόν φέρει 
την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης 
CE·
(ε) ότι το ιατροτεχνολογικό προϊόν φέρει 
επισήμανση σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και ότι συνοδεύεται από τις 
απαιτούμενες οδηγίες χρήσης και τη 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ·
(στ) ότι, κατά περίπτωση, έχει αποδοθεί 
αποκλειστική ταυτοποίηση 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος από τον 
κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 24.
2. Οι εισαγωγείς αναγράφουν επάνω στο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ή επάνω στη 
συσκευασία του ή σε έγγραφο που το 
συνοδεύει το ονοματεπώνυμό τους, την 
κατατεθείσα εμπορική επωνυμία τους ή 
το κατατεθέν εμπορικό σήμα τους και τη 
διεύθυνση της καταστατικής έδρας τους 
στην οποία μπορούν να αναζητηθούν για 
επικοινωνία και να προσδιοριστεί ο τόπος 
εγκατάστασής τους. Εξασφαλίζουν ότι 
τυχόν πρόσθετη επισήμανση δεν κρύβει 
τα στοιχεία στην επισήμανση του 
κατασκευαστή.
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3. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι 
καταχωρισμένο στο ηλεκτρονικό 
σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 25 
παράγραφος 2.
4. Όταν κρίνεται σκόπιμο, σε σχέση με 
τους κινδύνους που παρουσιάζει ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, οι εισαγωγείς, 
για να προστατεύσουν την υγεία και την 
ασφάλεια ασθενών και χρηστών, 
πραγματοποιούν δειγματοληπτικές 
δοκιμές των προϊόντων που κυκλοφορούν 
στο εμπόριο, διερευνούν καταγγελίες και 
τηρούν μητρώο καταγγελιών, μη 
συμμορφούμενων προϊόντων και 
προϊόντων που ανακαλούνται ή 
αποσύρονται, ενώ επίσης τηρούν 
ενήμερους σχετικά με την 
παρακολούθηση αυτή τον κατασκευαστή, 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και 
τους διανομείς.
5. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό ενημερώνουν αμέσως τον 
κατασκευαστή και τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του και, κατά περίπτωση, 
λαμβάνουν τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, να το αποσύρουν ή να το 
ανακαλέσουν. Εάν ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊόν ενέχει κίνδυνο, ενημερώνουν 
αμέσως τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών στα οποία έχουν καταστήσει 
διαθέσιμο το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
και, κατά περίπτωση, τον κοινοποιημένο 
οργανισμό που εξέδωσε πιστοποιητικό, 
σύμφωνα με το άρθρο 45, για το επίμαχο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, παρέχοντας 
λεπτομέρειες ιδίως όσον αφορά τη μη 
συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά 
μέτρα που έλαβαν.
6. Οι εισαγωγείς διατηρούν αντίγραφο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, για το 
χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο 



PE510.536v01-00 28/39 AM\934293EL.doc

EL

άρθρο 8 παράγραφος 4, στη διάθεση των 
αρχών εποπτείας της αγοράς και 
εξασφαλίζουν ότι η τεχνική τεκμηρίωση 
και, κατά περίπτωση, αντίγραφο του 
σχετικού πιστοποιητικού, καθώς και 
τυχόν συμπληρώματος, που έχει εκδοθεί 
βάσει του άρθρου 45, μπορεί να καταστεί 
διαθέσιμο στις εν λόγω αρχές, έπειτα από 
αίτημά τους. Ο εισαγωγέας του επίμαχου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και ο 
εξουσιοδοτημένος γι’ αυτό αντιπρόσωπος 
μπορούν να συμφωνήσουν, με γραπτή 
εντολή, ότι η υποχρέωση αυτή 
μεταβιβάζεται στον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο.
7. Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια 
εθνική αρχή, έπειτα από αίτησή της, όλες 
τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του προϊόντος. Η 
υποχρέωση αυτή θεωρείται ότι 
εκπληρώνεται όταν ο εξουσιοδοτημένος 
για το επίμαχο ιατροτεχνολογικό προϊόν 
αντιπρόσωπος παρέχει τις πληροφορίες 
που ζητούνται. Οι εισαγωγείς 
συνεργάζονται με την αρμόδια εθνική 
αρχή, έπειτα από αίτημά της, για κάθε 
ενέργεια με σκοπό την αποσόβηση των 
κινδύνων από τα προϊόντα που έχουν 
διαθέσει στην αγορά.
8. Οι εισαγωγείς διαθέτουν, στο πλαίσιο 
του οργανισμού τους, τουλάχιστον ένα 
ειδικευμένο πρόσωπο με ειδικές γνώσεις 
στον τομέα των κανονιστικών 
απαιτήσεων για ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα στην Ένωση. Οι ειδικές γνώσεις 
αποδεικνύονται με έναν από τους δύο 
ακόλουθους τρόπους:
(α) με δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον 
τίτλο σπουδών που απονέμεται μετά την 
ολοκλήρωση πανεπιστημιακού κύκλου ή 
ισότιμου κύκλου σπουδών στη νομική, 
στις φυσικές επιστήμες, στην ιατρική, 
στη φαρμακολογία, στις σπουδές 
μηχανικού ή σε άλλο σχετικό γνωστικό 
αντικείμενο και με τουλάχιστον διετή 
επαγγελματική πείρα σε κανονιστικά 
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θέματα ή σε συστήματα διαχείρισης της 
ποιότητας στον τομέα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων·
(β) με πενταετή επαγγελματική πείρα σε 
κανονιστικά θέματα ή σε συστήματα 
διαχείρισης της ποιότητας στον τομέα 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις των εισαγωγέων που έχουν άμεση σύνδεση με τον κατασκευαστή και όσων 
ενεργούν ανεξάρτητα, πρέπει να είναι διαφορετικές.

Τροπολογία 51
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 διαγράφεται
Μηχανισμός ελέγχου ορισμένων 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αιτήσεις 
για αξιολογήσεις της συμμόρφωσης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας III, με εξαίρεση τις αιτήσεις 
συμπλήρωσης ή ανανέωσης υφιστάμενων 
πιστοποιητικών. Η κοινοποίηση 
συνοδεύεται από το σχέδιο οδηγιών 
χρήσης που προβλέπεται στο τμήμα 19.3 
του παραρτήματος Ι και το σχέδιο 
περίληψης των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων 
που προβλέπεται στο άρθρο 26. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός αναφέρει 
στην κοινοποίησή του την προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως την 
κοινοποίηση και τα συνοδευτικά έγγραφα 
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στο ΣΟΙΠ. 
2. Μέσα σε 28 ημέρες από την παραλαβή 
των πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, το ΣΟΙΠ μπορεί να ζητήσει 
από τον κοινοποιημένο οργανισμό να 
υποβάλει περίληψη της προκαταρκτικής 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης πριν από 
την έκδοση πιστοποιητικού. Μετά από 
πρόταση ενός από τα μέλη του ή της 
Επιτροπής, το ΣΟΙΠ αποφασίζει να 
υποβάλει την αίτηση αυτή σύμφωνα με το 
άρθρο 78 παράγραφος 4. Στην αίτησή του 
το ΣΟΙΠ αναφέρει επιστημονικά 
έγκυρους λόγους υγείας στους οποίους 
βασίζεται η επιλογή ενός συγκεκριμένου 
φακέλου για την υποβολή περίληψης της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Κατά την επιλογή ενός 
συγκεκριμένου φακέλου, λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης.
Μέσα σε 5 ημέρες από την παραλαβή της 
αίτησης από το ΣΟΙΠ, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός πληροφορεί τον 
κατασκευαστή σχετικά.
3. Το ΣΟΙΠ μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις σχετικά με την περίληψη 
της προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης το αργότερο 60 ημέρες 
μετά την υποβολή της εν λόγω περίληψης. 
Μέσα στην προθεσμία αυτή και το 
αργότερο 30 ημέρες μετά την υποβολή, το 
ΣΟΙΠ μπορεί να ζητήσει την υποβολή 
πρόσθετων πληροφοριών οι οποίες βάσει 
επιστημονικά έγκυρων λόγων είναι 
αναγκαίες για την ανάλυση της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης από τον κοινοποιημένο 
οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό το ΣΟΙΠ 
μπορεί να ζητήσει δείγματα ή επίσκεψη 
στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 
Έως ότου υποβληθούν οι πρόσθετες 
πληροφορίες που ζητήθηκαν, η 
προθεσμία για παρατηρήσεις που 
αναφέρεται στην πρώτη περίοδο της 
παρούσας παραγράφου αναστέλλεται. 
Μεταγενέστερες αιτήσεις για πρόσθετες 
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πληροφορίες από το ΣΟΙΠ δεν 
συνεπάγονται αναστολή της προθεσμίας 
για την υποβολή παρατηρήσεων.
4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει 
με τη δέουσα προσοχή τις τυχόν 
παρατηρήσεις που λαμβάνει σύμφωνα με 
την παράγραφο 3. Εξηγεί στην Επιτροπή 
τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη τις 
παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένης 
δέουσας αιτιολόγησης για τη μη τήρηση 
των παρατηρήσεων που έλαβε, και την 
τελική απόφασή του για την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης. Η Επιτροπή 
διαβιβάζει αμέσως τις πληροφορίες αυτές 
στο ΣΟΙΠ.
5. Όταν κρίνεται απαραίτητο για λόγους 
προστασίας της ασφάλειας των ασθενών 
και της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή 
μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να 
ορίσει, κατηγορίες ή ομάδες προϊόντων, 
εκτός από τα προϊόντα της κατηγορίας 
ΙΙΙ, στις οποίες εφαρμόζονται οι 
παράγραφοι 1 έως 4 για προκαθορισμένη 
χρονική περίοδο. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 88 παράγραφος 3.
Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με 
την παρούσα παράγραφο μπορούν να 
δικαιολογηθούν μόνο όταν 
ανταποκρίνονται σε ένα ή περισσότερα 
από ακόλουθα κριτήρια:
(α) καινοτομία του προϊόντος ή της 
τεχνολογίας στην οποία βασίζεται και 
σημαντικός κλινικός αντίκτυπος ή 
αντίκτυπος στη δημόσια υγεία·
(β) δυσμενής αλλαγή του προφίλ 
επικινδυνότητας/οφέλους μιας 
συγκεκριμένης κατηγορίας ή ομάδας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων λόγω 
επιστημονικά δικαιολογημένων 
ανησυχιών σχετικά με την υγεία όσον 
αφορά τις συνιστώσες ή την πρώτη ύλη ή 
όσον αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία σε 
περίπτωση βλάβης·
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(γ) αύξηση του αριθμού των σοβαρών 
περιστατικών που έχουν αναφερθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 61 όσον αφορά μια 
συγκεκριμένη κατηγορία ή ομάδα 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων·
(δ) σοβαρές ανακολουθίες στην 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης που 
πραγματοποιούν οι διαφορετικοί 
κοινοποιημένοι οργανισμοί για 
ουσιαστικά όμοια ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα·
(ε) προβλήματα δημόσιας υγείας όσον 
αφορά μια συγκεκριμένη κατηγορία ή 
ομάδα ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή 
την τεχνολογία στην οποία βασίζονται.
6. Η Επιτροπή δημοσιεύει περίληψη των 
παρατηρήσεων που υποβάλλονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 και τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Δεν 
ανακοινώνει στοιχεία προσωπικού 
χαρακτήρα ή απόρρητες, για εμπορικούς 
λόγους, πληροφορίες.
7. Η Επιτροπή δημιουργεί την τεχνική 
υποδομή για την ανταλλαγή δεδομένων με 
ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ των 
κοινοποιημένων οργανισμών και του 
ΣΟΙΠ για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου.
8. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίσει τον τρόπο και τις 
διαδικαστικές πτυχές για την υποβολή 
και την ανάλυση της περίληψη της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την ανάγκη του μηχανισμού ελέγχου 
που προτείνει η Επιτροπή. Ένας τέτοιος μηχανισμός απλώς θα απέτρεπε την περίθαλψη 
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ασθενών, καθώς αυτοί θα υποχρεούνταν να αναμένουν επ’ αόριστον την έγκριση των 
απαραίτητων ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Λαμβάνοντας υπόψη τον εξαιρετικά υψηλό αριθμό 
νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων που παράγονται κάθε χρόνο, είναι εξαιρετικά πιθανό η νέα 
αρχή που θα ορίσει Επιτροπή να μην μπορεί να τα διεκπεραιώσει όλα εγκαίρως. Η βούληση της 
Επιτροπής για αντιμετώπιση της απάτης δεν πρέπει να επηρεάζει τις ανάγκες περίθαλψης των 
ασθενών ούτε να συνθλίβει τους παραγωγούς με περαιτέρω διοικητικά εμπόδια.

Τροπολογία 52
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Καθ 'όλη τη διαδικασία, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις όλων των 
ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένων των 
ασθενών, των ασχολουμένων με την 
περίθαλψη ή των οργανώσεων των 
επαγγελματιών υγείας.

Or. en

Τροπολογία 53
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να συμβάλλει στον έλεγχο ορισμένων 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 44·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 54
Marian Harkin
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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 
παρόντα κανονισμό και να εκδίδουν 
πιστοποιητικά σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής του.

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 
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.

Or. en

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 κανονισμού σε προϊόν.

Τροπολογία 55
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος II – σημείο 7 – στοιχείο 7.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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 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 
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).

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 
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.

Or. en

Τροπολογία 56
Jean Lambert
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 7 – στοιχείο 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

Or. en

Τροπολογία 57
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 7 – στοιχείο 7.4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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 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 

δεν περιέχουν, σε συγκέντρωση 0,1% ή
περισσότερο κατά μάζα ομογενούς υλικού, 
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 αναγωνιστεί ως
ενδοκρινικοί διαταράκτες σύμφωνα με το
πρώτο εδάφιο, εκτός αν ο κατασκευαστής
μπορεί να αποδείξει ότι δεν υπάρχουν 
ασφαλέστερες ουσίες ή προϊόντα χωρίς 
τις ουσίες αυτές.
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συγκεκριμένες ομάδες ασθενών και, 
ενδεχομένως, για τα κατάλληλα μέτρα 
προφύλαξης.

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 ασθενείς
και, ενδεχομένως, για τα κατάλληλα μέτρα 
προφύλαξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές ουσίες (CMR) έχουν απαγορευθεί στα καλλυντικά 
προϊόντα και οι φθαλικές ενώσεις CMR έχουν απαγορευθεί στα παιχνίδια. Παρόμοιοι 
περιορισμοί πρέπει να εφαρμοστούν και για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα όπου η έκθεση είναι 
αναπόφευκτη, εκτός και αν υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές. Σε περίπτωση 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 58
Jean Lambert
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος II – σημείο 7 – στοιχείο 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.

Or. en

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.

Τροπολογία 59
Philippe Boulland



AM\934293EL.doc 39/39 PE510.536v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 10 – στοιχείο 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 ιδίως 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.

Or. fr

Τροπολογία 60
Marian Harkin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11.2 α Οι συσκευές που μπορεί να 
μεταδώσουν δυνητικά θανατηφόρες 
λοιμώξεις του αίματος στο υγειονομικό 
προσωπικό, τους ασθενείς ή άλλα 
πρόσωπα, από 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.

Or. en


