
PA\929763EL.doc PE506.246v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2012/0267(COD)

11.3.2013

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Edite Estrela



PE506.246v01-00 2/10 PA\929763EL.doc

EL

PA_Legam



PA\929763EL.doc 3/10 PE506.246v01-00

EL

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 ενημερωθεί 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 επαγγελματία 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 που 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 
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να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εξαλείφεται ή να μειώνεται όσο το δυνατόν ο κίνδυνος 
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 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 

(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 των ασθενών 
όσο και των χρηστών. 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 
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κλινικών επιδόσεων είναι αξιόπιστα και 
έγκυρα και ότι η ασφάλεια όσων 
συμμετέχουν σε μελέτες κλινικών 
επιδόσεων προστατεύεται.

δεδομένα που παράγονται από τις μελέτες 
κλινικών επιδόσεων είναι αξιόπιστα και 
έγκυρα και ότι η ασφάλεια όσων 
συμμετέχουν σε μελέτες κλινικών 
επιδόσεων προστατεύεται.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) 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.

(49) 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

Τροπολογία 3

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 

4. Βάσει της τεχνικής προόδου και των 
στοιχείων που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητες επαγρύπνησης και 
εποπτείας της αγοράς που περιγράφονται 



PE506.246v01-00 8/10 PA\929763EL.doc

EL

στα άρθρα 59 έως 73, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 85 όσον αφορά τα ακόλουθα:

στα άρθρα 59 έως 73, η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους, περιλαμβανομένων των 
οργανώσεων των επαγγελματιών υγείας,
εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 85 όσον αφορά τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των ασθενών και των άλλων ενδιαφερομένων θα πρέπει να ενισχυθεί στο πλαίσιο 
του ελεγκτικού αυτού μηχανισμού προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη του 
κοινού.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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



PA\929763EL.doc 9/10 PE506.246v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – 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.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – 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 59, 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 59, 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, περιλαμβανομένων των 
οργανώσεων ασθενών και των
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επαγγελματιών του τομέα της υγείας.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 17 – σημείο 17.3 – σημείο 17.3.2 – στοιχείο i a (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en


