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Τροπολογία 75
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά τόσο 
των in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ιδίως όσον 
αφορά την ταξινόμηση των κινδύνων, τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και τα κλινικά τεκμήρια, 
όσο και του τομέα των in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, που απαιτούν την έκδοση 
ειδικής νομοθεσίας, διακριτής από τη 
νομοθεσία των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, ενώ οι οριζόντιες πτυχές, που 
είναι κοινές και στους δύο τομείς, θα 
πρέπει να ευθυγραμμιστούν.

(5) Υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά τόσο 
των in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ιδίως όσον 
αφορά την ταξινόμηση των κινδύνων, τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και τα κλινικά τεκμήρια, 
όσο και του τομέα των in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, που απαιτούν την έκδοση 
ειδικής νομοθεσίας, διακριτής από τη 
νομοθεσία των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, ενώ οι οριζόντιες πτυχές, που 
είναι κοινές και στους δύο τομείς, θα 
πρέπει να ευθυγραμμιστούν χωρίς να 
υπονομευτεί η ανάγκη για καινοτομία 
στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 76
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Σε περιπτώσεις όπου ένα προϊόν δεν 
έχει σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή 
του για χρήση σε ιατρικούς σκοπούς, η 
πιστοποίησή του ως in vitro διαγνωστικό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν μπορεί να 
απαιτείται· παρομοίως, ένα προϊόν δεν 
μπορεί να αποτελεί εξάρτημα in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
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προϊόντος αν δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά 
από τον κατασκευαστή του ώστε το in 
vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό 
προϊόν να μπορεί να χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση 
του ή για να το βοηθά να χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση 
του.

Or. en

Τροπολογία 77
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη 
μέλη να αποφασίζουν κατά περίπτωση εάν 
ένα προϊόν εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Εάν είναι απαραίτητο, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει κατά 
περίπτωση εάν ένα προϊόν εμπίπτει ή δεν 
εμπίπτει στον ορισμό του in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος ή του εξαρτήματος in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος.

(8) Θα πρέπει να εναπόκειται στην 
Επιτροπή να αποφασίζει κατά περίπτωση 
εάν ένα προϊόν εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Εάν είναι απαραίτητο, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει κατά 
περίπτωση εάν ένα προϊόν εμπίπτει ή δεν 
εμπίπτει στον ορισμό του in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος ή του εξαρτήματος in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής του κανονισμού σε διάφορα κράτη 
μέλη

Τροπολογία 78
Dagmar Roth-Behrendt
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη 
μέλη να αποφασίζουν κατά περίπτωση εάν 
ένα προϊόν εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Εάν είναι απαραίτητο, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει κατά 
περίπτωση εάν ένα προϊόν εμπίπτει ή δεν 
εμπίπτει στον ορισμό του in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος ή του εξαρτήματος in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος.

(8) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
ταξινόμηση είναι ίδια σε όλα τα κράτη 
μέλη, θα πρέπει να εναπόκειται στην
Επιτροπή να αποφασίζει κατά περίπτωση 
εάν ένα προϊόν ή μια ομάδα προϊόντων 
εμπίπτουν ή δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και
στον ορισμό του in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή του 
εξαρτήματος in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 79
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Θα πρέπει να συσταθεί μια 
πολυτομεακή συμβουλευτική επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων των 
ενδιαφερόμενων φορέων και οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών σύμφωνα με 
τους όρους και τις λεπτομερείς διατάξεις 
που ορίζονται στο άρθρο 78α του 
κανονισμού (EΕ) [στοιχεία του 
μελλοντικού κανονισμού για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα] για να 
παρέχει επιστημονικές συμβουλές στην 
Επιτροπή, το συντονιστικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΣΟΙΠ) 
και τα κράτη μέλη σε θέματα in vitro 
διαγνωστικής ιατρικής τεχνολογίας, 
ταξινόμησης και άλλων πτυχών της 
εφαρμογής αυτού του κανονισμού όπου 
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κρίνεται αναγκαίο.

Or. en

Τροπολογία 80
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για την εξασφάλιση του υψηλότερου 
επιπέδου προστασίας της υγείας, θα πρέπει 
να αποσαφηνιστούν και να ενισχυθούν οι 
κανόνες που διέπουν τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
που κατασκευάζονται και 
χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων 
των μετρήσεων και της παράδοσης των 
αποτελεσμάτων, μόνο στο πλαίσιο ενός
μόνο ιδρύματος υγείας.

(9) Για την εξασφάλιση του υψηλότερου 
επιπέδου προστασίας της υγείας, θα πρέπει 
να αποσαφηνιστούν και να ενισχυθούν οι 
κανόνες που διέπουν τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
που κατασκευάζονται και 
χρησιμοποιούνται μόνο στο πλαίσιο μίας
μόνο τοποθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φράση «ίδρυμα υγείας» έχει αφαιρεθεί, καθώς τα ιδρύματα υγείας θα εξαιρεθούν από τον 
κανονισμό, επομένως ο στόχος αυτής της αιτιολογικής σκέψης είναι στην πραγματικότητα τα 
ιδιωτικά εργαστήρια που δεν θα εξαιρεθούν.

Τροπολογία 81
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Έχοντας υπόψη την αρχή της 
επικουρικότητας, τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που κατασκευάζονται εντός των 
εργαστηρίων των ιδρυμάτων υγείας για 
χρήση σε εκείνο το περιβάλλον και τα 
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οποία δεν υπόκεινται σε εμπορικές 
συναλλαγές δεν καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 82
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Είναι ύψιστης σημασίας οι ασθενείς 
να λαμβάνουν σαφείς πληροφορίες σε 
περιπτώσεις σοβαρών περιστατικών με 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη δεν θα πρέπει να δίνουν 
αντικρουόμενες συμβουλές στους πολίτες 
τους σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες 
πρέπει να προβούν στις περιπτώσεις 
σοβαρών περιστατικών, προκειμένου να 
αποφευχθεί η παροχή διαφορετικών 
πληροφοριών σε ασθενείς σε διαφορετικά 
κράτη μέλη, που θα μπορούσε να 
προκαλέσει τη σύγχυση των ασθενών.

Or. en

Τροπολογία 83
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Σε περίπτωση επειγόντων ή 
ανικανοποίητων ιατρικών αναγκών 
ασθενών, όπως αναδυόμενα παθογόνα 
και σπάνιες ασθένειες, τα μεμονωμένα 
ιδρύματα υγείας θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να κατασκευάσουν, 
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τροποποιήσουν και χρησιμοποιήσουν 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα εσωτερικά 
και συνεπώς να αντιμετωπίσουν, εντός 
ενός μη εμπορικού και ευέλικτου 
πλαισίου, συγκεκριμένες ανάγκες που δεν 
μπορούν να καλυφθούν από ένα 
διαθέσιμο ιατροτεχνολογικό προϊόν που 
φέρει τη σήμανση CE.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση καταργεί την πιθανότητα κατασκευής ή τροποποίησης ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων κλάσης Δ από τα ιδρύματα υγείας. Υπάρχουν ανάγκες ασθενών για τις οποίες δεν 
υπάρχει κανένα εμπορικά διαθέσιμο in vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν, όπως για τη 
διάγνωση πολύ σπάνιων ασθενειών ή την ταυτοποίηση αναδυόμενων παθογόνων. Τα ιδρύματα 
υγείας παίζουν ζωτικό ρόλο στην προστασία της δημόσιας υγείας, κατασκευάζοντας εσωτερικά 
αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Οι τροπολογίες αυτές έχουν ως στόχο τη διατήρηση αυτής 
της λειτουργίας για τη δημόσια υγεία με την ταυτόχρονη διασφάλιση ότι η ασφάλεια των 
ασθενών είναι ύψιστης σημασίας.

Τροπολογία 84
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Ωστόσο, τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που κατασκευάζονται σε 
εργαστήρια εκτός ιδρυμάτων υγείας και 
τα οποία χρησιμοποιούνται χωρίς να 
διατεθούν στην αγορά υπόκεινται στις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 85
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
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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 και 
διαχείρισης αποθεμάτων στα νοσοκομεία, 
τα φαρμακεία και τις χονδρικές 
πωλήσεις. Το σύστημα UDI πρέπει να 
είναι συμβατό με άλλα συστήματα που 
κυκλοφορούν ήδη στην αγορά. 

Or. de

Τροπολογία 86
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

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 

(27) Η ιχνηλασιμότητα των in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων χάρη στο σύστημα 
αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που 
βασίζεται σε διεθνείς κατευθυντήριες 
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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.

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, 
τις επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης και 
τους φαρμακοποιούς και να είναι 
συμβατή με άλλα συστήματα 
επαλήθευσης ταυτότητας που είναι ήδη 
σε ισχύ σε αυτά τα πλαίσια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πιθανό να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας των 
φαρμάκων σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Είναι σημαντικό να 
είναι συμβατά τα συστήματα για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για τα 
φάρμακα. Διαφορετικά, θα αποτελέσει ένα σημαντικό και πιθανώς μη διαχειρίσιμο φορτίο για 
τους υπαλλήλους της αλυσίδας εφοδιασμού που εργάζονται και με τα δύο είδη προϊόντων

Τροπολογία 87
Dagmar Roth-Behrendt

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 

(28) Η διαφάνεια και η επαρκής 
πρόσβαση στην ενημέρωση, η οποία 
παρουσιάζεται κατάλληλα για τον 
προβλεπόμενο χρήστη, αποτελούν 
στοιχεία ουσιαστικά για την ενίσχυση της 
θέσης των ασθενών και των 
επαγγελματιών υγείας και για την 
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βάση για τη λήψη αποφάσεων σε 
κανονιστικά θέματα και για την 
οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης στο 
κανονιστικό σύστημα.

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. en

Τροπολογία 88
Dagmar Roth-Behrendt

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 
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 

(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, τις άδειες 
κυκλοφορίας, τα πιστοποιητικά, τις 
παρεμβατικές μελέτες κλινικών επιδόσεων 
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, μέσω 
καλύτερης πρόσβασης στις πληροφορίες 
για το κοινό και τους επαγγελματίες 
υγείας, ο εξορθολογισμός και η 
διευκόλυνση της ροής πληροφοριών 
μεταξύ οικονομικών φορέων, του 
Οργανισμού, 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 
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Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει 
περισσότερο και να διαχειριστεί την 
ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Eudamed), 
αναπτύσσοντας περισσότερο τη βάση 
δεδομένων που συστάθηκε με την 
απόφαση 2010/227/EΕ της Επιτροπής, της 
19ης Απριλίου 2010, σχετικά με την 
ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

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 
περισσότερο και να διαχειριστεί την 
ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Eudamed), 
αναπτύσσοντας περισσότερο τη βάση 
δεδομένων που συστάθηκε με την 
απόφαση 2010/227/EΕ της Επιτροπής, της 
19ης Απριλίου 2010, σχετικά με την 
ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 89
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Τα ηλεκτρονικά συστήματα της 
Eudamed σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα στην αγορά, τους οικείους 
οικονομικούς φορείς και τα πιστοποιητικά 
θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στο 
κοινό να είναι επαρκώς ενημερωμένο 
σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
στην ενωσιακή αγορά. Το ηλεκτρονικό 
σύστημα για τις μελέτες κλινικών 
επιδόσεων θα πρέπει να χρησιμεύει ως 
εργαλείο για τη συνεργασία μεταξύ 
κρατών μελών και για να παρέχει τη 
δυνατότητα στους αναδόχους να 
υποβάλλουν, κατά προαίρεση, μία, ενιαία 
αίτηση για πολλά κράτη μέλη και, στην 
περίπτωση αυτή, να αναφέρουν τα σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα. Το ηλεκτρονικό 
σύστημα για την επαγρύπνηση θα πρέπει, 
επομένως, να δίνει τη δυνατότητα στους 
κατασκευαστές να αναφέρουν τα σοβαρά 
περιστατικά και άλλα ανακοινώσιμα 

(30) Τα ηλεκτρονικά συστήματα της 
Eudamed σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα στην αγορά, τους οικείους 
οικονομικούς φορείς και τα πιστοποιητικά 
θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στο 
κοινό να είναι επαρκώς ενημερωμένο 
σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
στην ενωσιακή αγορά. Το ηλεκτρονικό 
σύστημα για τις μελέτες κλινικών 
επιδόσεων θα πρέπει να χρησιμεύει ως 
εργαλείο για τη συνεργασία μεταξύ 
κρατών μελών και για να παρέχει τη 
δυνατότητα στους αναδόχους να 
υποβάλλουν, κατά προαίρεση, μία, ενιαία 
αίτηση για πολλά κράτη μέλη και, στην 
περίπτωση αυτή, να αναφέρουν τα σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα. Το ηλεκτρονικό 
σύστημα για την επαγρύπνηση θα πρέπει, 
επομένως, να δίνει τη δυνατότητα στους 
κατασκευαστές να αναφέρουν τα σοβαρά 
περιστατικά και άλλα ανακοινώσιμα 
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συμβάντα και να υποστηρίζει τον 
συντονισμό των αξιολογήσεών τους από 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το 
ηλεκτρονικό σύστημα σχετικά με την 
εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να αποτελεί 
εργαλείο για την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ αρμόδιων αρχών.

συμβάντα και να υποστηρίζει τον 
συντονισμό των αξιολογήσεών τους από 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το 
ηλεκτρονικό σύστημα σχετικά με την 
εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να αποτελεί 
εργαλείο για την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ αρμόδιων αρχών. Μια τακτική 
επισκόπηση των πληροφοριών για την 
επαγρύπνηση και την εποπτεία της 
αγοράς θα πρέπει να διατίθεται στους 
επαγγελματίες υγείας και το κοινό

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επαγγελματίες υγείας και το κοινό θα επωφεληθούν από μια επισκόπηση των πληροφοριών 
για την επαγρύπνηση και την εποπτεία της αγοράς. Καθώς αυτές οι πληροφορίες απαιτούν 
ευαίσθητο χειρισμό, το ΣΟΙΠ αποτελεί το κατάλληλο όργανο για την παροχή αυτών των 
πληροφοριών για την ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων

Τροπολογία 90
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Τα ηλεκτρονικά συστήματα της 
Eudamed σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα στην αγορά, τους οικείους 
οικονομικούς φορείς και τα πιστοποιητικά 
θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στο 
κοινό να είναι επαρκώς ενημερωμένο
σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
στην ενωσιακή αγορά. Το ηλεκτρονικό 
σύστημα για τις μελέτες κλινικών 
επιδόσεων θα πρέπει να χρησιμεύει ως 
εργαλείο για τη συνεργασία μεταξύ 
κρατών μελών και για να παρέχει τη 
δυνατότητα στους αναδόχους να 
υποβάλλουν, κατά προαίρεση, μία, ενιαία 
αίτηση για πολλά κράτη μέλη και, στην 
περίπτωση αυτή, να αναφέρουν τα σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα. Το ηλεκτρονικό 

(30) Τα ηλεκτρονικά συστήματα της 
Eudamed σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα στην αγορά, τους οικείους
οικονομικούς φορείς και τα πιστοποιητικά 
θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στο 
κοινό και τους επαγγελματίες υγείας να 
είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην ενωσιακή 
αγορά. Είναι σημαντικό να υπάρχουν 
επαρκή επίπεδα πρόσβασης για το κοινό 
και τους επαγγελματίες υγείας σε εκείνα 
τα μέρη των ηλεκτρονικών συστημάτων 
της Eudamed που παρέχουν βασικές 
πληροφορίες σχετικά με τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για 
τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Όπου η 
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σύστημα για την επαγρύπνηση θα πρέπει, 
επομένως, να δίνει τη δυνατότητα στους 
κατασκευαστές να αναφέρουν τα σοβαρά 
περιστατικά και άλλα ανακοινώσιμα 
συμβάντα και να υποστηρίζει τον 
συντονισμό των αξιολογήσεών τους από 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το 
ηλεκτρονικό σύστημα σχετικά με την 
εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να αποτελεί 
εργαλείο για την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ αρμόδιων αρχών.

πρόσβαση αυτή είναι περιορισμένη, θα 
πρέπει να είναι εφικτή, έπειτα από 
αιτιολογημένη αίτηση, η αποκάλυψη των 
υπαρχουσών πληροφοριών για τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
εκτός αν ο περιορισμός της πρόσβασης 
είναι δικαιολογημένος λόγω 
εμπιστευτικότητας. Το ηλεκτρονικό 
σύστημα για τις μελέτες κλινικών 
επιδόσεων θα πρέπει να χρησιμεύει ως 
εργαλείο για τη συνεργασία μεταξύ 
κρατών μελών και για να παρέχει τη 
δυνατότητα στους αναδόχους να 
υποβάλλουν, κατά προαίρεση, μία, ενιαία 
αίτηση για πολλά κράτη μέλη και, στην 
περίπτωση αυτή, να αναφέρουν τα σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα. Το ηλεκτρονικό 
σύστημα για την επαγρύπνηση θα πρέπει, 
επομένως, να δίνει τη δυνατότητα στους 
κατασκευαστές να αναφέρουν τα σοβαρά 
περιστατικά και άλλα ανακοινώσιμα 
συμβάντα και να υποστηρίζει τον 
συντονισμό των αξιολογήσεών τους από 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το 
ηλεκτρονικό σύστημα σχετικά με την 
εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να αποτελεί 
εργαλείο για την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ αρμόδιων αρχών.

Or. en

Τροπολογία 91
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για τα in vitro διαγνωστικά 
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 

(32) Για τα in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας Γ 
και κατηγορίας Δ, οι κατασκευαστές θα 
πρέπει να περιγράφουν συνοπτικά τις 
κύριες πτυχές ασφάλειας και επιδόσεων 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και το 
αποτέλεσμα της κλινικής αξιολόγησης σε 
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έγγραφο το οποίο θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμο στο κοινό.

έγγραφο το οποίο θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμο στο κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη είναι σύμφωνη με το άρθρο 24.

Τροπολογία 92
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για τα in vitro διαγνωστικά 
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.

(32) Για τα in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού 
κινδύνου, οι κατασκευαστές θα πρέπει να 
παρέχουν στην εθνική αρχή ή τον 
Οργανισμό, αναλόγως, που εμπλέκεται 
στη διαδικασία έκδοσης αδειών 
κυκλοφορίας, μια πλήρη έκθεση για τις 
πτυχές ασφάλειας και κλινικών 
επιδόσεων του εν λόγω ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Μια περίληψη της έκθεσης 
αυτής θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στο 
κοινό μέσω της Eudamed.

Or. en

Τροπολογία 93
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Όσον αφορά τα in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού 
κινδύνου, θα πρέπει να ενημερώνονται οι 
αρχές σε πρώιμο στάδιο σχετικά με τα 

διαγράφεται
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ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης και να έχουν το 
δικαίωμα, βάσει επιστημονικώς έγκυρων 
λόγων, να επανεξετάζουν την 
προκαταρκτική αξιολόγηση που έχουν 
διενεργήσει οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, 
ιδίως όσον αφορά τα πρωτότυπα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα προϊόντα 
για τα οποία χρησιμοποιείται πρωτότυπη 
τεχνολογία, τα προϊόντα που ανήκουν σε 
κατηγορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
με αυξημένα ποσοστά σοβαρών 
περιστατικών ή τα προϊόντα για τα οποία 
έχουν διαπιστωθεί σοβαρές ανακολουθίες 
στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης από 
διαφορετικούς κοινοποιημένους 
οργανισμούς για ουσιαστικά όμοια 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η διαδικασία 
που προβλέπεται στον παρόντα 
κανονισμό δεν εμποδίζει έναν 
κατασκευαστή να ενημερώνει 
οικειοθελώς την αρμόδια αρχή σχετικά με 
την πρόθεσή του να καταθέσει αίτηση για 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος υψηλού κινδύνου πριν 
υποβάλει την αίτηση στον κοινοποιημένο 
οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 94
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Όσον αφορά τα in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού 
κινδύνου, θα πρέπει να ενημερώνονται οι 
αρχές σε πρώιμο στάδιο σχετικά με τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπόκεινται 

(35) Όσον αφορά τα in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού 
κινδύνου, θα πρέπει να ενημερώνονται οι 
αρμόδιες αρχές, σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο, σε πρώιμο στάδιο σχετικά με τα 
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σε διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και να έχουν το δικαίωμα, 
βάσει επιστημονικώς έγκυρων λόγων, να 
επανεξετάζουν την προκαταρκτική 
αξιολόγηση που έχουν διενεργήσει οι
κοινοποιημένοι οργανισμοί, ιδίως όσον 
αφορά τα πρωτότυπα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, τα προϊόντα για τα οποία 
χρησιμοποιείται πρωτότυπη τεχνολογία, τα 
προϊόντα που ανήκουν σε κατηγορία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων με 
αυξημένα ποσοστά σοβαρών περιστατικών 
ή τα προϊόντα για τα οποία έχουν 
διαπιστωθεί σοβαρές ανακολουθίες στις 
αξιολογήσεις συμμόρφωσης από 
διαφορετικούς κοινοποιημένους 
οργανισμούς για ουσιαστικά όμοια 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η διαδικασία 
που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό 
δεν εμποδίζει έναν κατασκευαστή να 
ενημερώνει οικειοθελώς την αρμόδια αρχή 
σχετικά με την πρόθεσή του να καταθέσει 
αίτηση για αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
in vitro διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος υψηλού κινδύνου πριν υποβάλει 
την αίτηση στον κοινοποιημένο 
οργανισμό.

ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπόκεινται 
σε διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και να έχουν το δικαίωμα, 
βάσει επιστημονικώς έγκυρων λόγων, να 
επανεξετάζουν την προκαταρκτική 
αξιολόγηση που έχουν διενεργήσει οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί, ιδίως όσον 
αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τα 
οποία δεν υπάρχουν κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές, τα πρωτότυπα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα προϊόντα 
για τα οποία χρησιμοποιείται πρωτότυπη 
τεχνολογία, τα προϊόντα που ανήκουν σε 
κατηγορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
με αυξημένα ποσοστά σοβαρών 
περιστατικών ή τα προϊόντα για τα οποία 
έχουν διαπιστωθεί σοβαρές ανακολουθίες 
στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης από 
διαφορετικούς κοινοποιημένους 
οργανισμούς για ουσιαστικά όμοια 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η διαδικασία 
που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό 
δεν εμποδίζει έναν κατασκευαστή να 
ενημερώνει οικειοθελώς την αρμόδια αρχή 
σχετικά με την πρόθεσή του να καταθέσει 
αίτηση για αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
in vitro διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος υψηλού κινδύνου πριν υποβάλει 
την αίτηση στον κοινοποιημένο 
οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται για να διευκρινιστεί σε ποιες αρχές αναφέρεται η αιτιολογική σκέψη.

Τροπολογία 95
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Όσον αφορά τα in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού 
κινδύνου, θα πρέπει να ενημερώνονται οι 
αρχές σε πρώιμο στάδιο σχετικά με τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπόκεινται 
σε διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και να έχουν το δικαίωμα, 
βάσει επιστημονικώς έγκυρων λόγων, να 
επανεξετάζουν την προκαταρκτική 
αξιολόγηση που έχουν διενεργήσει οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί, ιδίως όσον 
αφορά τα πρωτότυπα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, τα προϊόντα για τα οποία 
χρησιμοποιείται πρωτότυπη τεχνολογία, τα 
προϊόντα που ανήκουν σε κατηγορία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων με 
αυξημένα ποσοστά σοβαρών περιστατικών 
ή τα προϊόντα για τα οποία έχουν 
διαπιστωθεί σοβαρές ανακολουθίες στις 
αξιολογήσεις συμμόρφωσης από 
διαφορετικούς κοινοποιημένους 
οργανισμούς για ουσιαστικά όμοια 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η διαδικασία 
που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό 
δεν εμποδίζει έναν κατασκευαστή να 
ενημερώνει οικειοθελώς την αρμόδια αρχή 
σχετικά με την πρόθεσή του να καταθέσει 
αίτηση για αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
in vitro διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος υψηλού κινδύνου πριν υποβάλει 
την αίτηση στον κοινοποιημένο 
οργανισμό.

(35) Όσον αφορά τα in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού 
κινδύνου, θα πρέπει να ενημερώνονται οι 
αρχές σε πρώιμο στάδιο σχετικά με τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπόκεινται 
σε διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και να έχουν το δικαίωμα, 
βάσει επιστημονικώς έγκυρων λόγων, να 
επανεξετάζουν την προκαταρκτική 
αξιολόγηση που έχουν διενεργήσει οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί, ιδίως όσον 
αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τα 
οποία δεν υπάρχουν κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές, τα πρωτότυπα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα προϊόντα 
για τα οποία χρησιμοποιείται πρωτότυπη 
τεχνολογία, τα προϊόντα που ανήκουν σε 
κατηγορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
με αυξημένα ποσοστά σοβαρών 
περιστατικών ή τα προϊόντα για τα οποία 
έχουν διαπιστωθεί σοβαρές ανακολουθίες 
στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης από 
διαφορετικούς κοινοποιημένους 
οργανισμούς για ουσιαστικά όμοια 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η διαδικασία 
που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό 
δεν εμποδίζει έναν κατασκευαστή να 
ενημερώνει οικειοθελώς την αρμόδια αρχή 
σχετικά με την πρόθεσή του να καταθέσει 
αίτηση για αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
in vitro διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος υψηλού κινδύνου πριν υποβάλει 
την αίτηση στον κοινοποιημένο 
οργανισμό. Για τα in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού 
κινδύνου κατηγορίας Δ δημιουργείται 
διαδικασία έκδοσης αδειών κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 96
Dagmar Roth-Behrendt
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης δεν θα πρέπει να ισχύει για 
τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα κατηγορίας Δ. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί μια γρήγορη κεντρική 
διαδικασία έκδοσης αδειών κυκλοφορίας 
για καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
κατηγορίας Δ. Θα πρέπει να θεσπιστεί 
μια γρήγορη αποκεντρωμένη διαδικασία 
έκδοσης αδειών κυκλοφορίας για όλα τα
άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
κατηγορίας Δ, με τη δυνατότητα για τους 
κατασκευαστές αυτών των ειδών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων να 
καταθέτουν αίτηση στην κεντρική 
διαδικασία έκδοσης αδειών κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 97
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας 
Α θα πρέπει να διεξάγεται, κατά γενικό 
κανόνα, υπό την αποκλειστική ευθύνη των 
κατασκευαστών, αφού τα εν λόγω 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα ενέχουν 
χαμηλό κίνδυνο για τους ασθενείς. Για τα 
in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα των κατηγοριών Β, Γ, και Δ, η 
συμμετοχή κοινοποιημένου οργανισμού θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική και στον 
κατάλληλο βαθμό.

(38) Η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας 
Α θα πρέπει να διεξάγεται, κατά γενικό 
κανόνα, υπό την αποκλειστική ευθύνη των 
κατασκευαστών, αφού τα εν λόγω 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα ενέχουν 
χαμηλό κίνδυνο για τους ασθενείς. Για τα 
in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα των κατηγοριών Β και Γ, η 
συμμετοχή κοινοποιημένου οργανισμού θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική και στον 
κατάλληλο βαθμό. Για τα 
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ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας Δ 
μια διαδικασία έκδοσης αδειών 
κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική.

Or. en

Τροπολογία 98
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας 
Α θα πρέπει να διεξάγεται, κατά γενικό 
κανόνα, υπό την αποκλειστική ευθύνη των 
κατασκευαστών, αφού τα εν λόγω 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα ενέχουν 
χαμηλό κίνδυνο για τους ασθενείς. Για τα 
in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα των κατηγοριών Β, Γ, και Δ, η 
συμμετοχή κοινοποιημένου οργανισμού θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική και στον 
κατάλληλο βαθμό.

(38) Η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας 
Α θα πρέπει να διεξάγεται, κατά γενικό 
κανόνα, υπό την αποκλειστική ευθύνη των 
κατασκευαστών, αφού τα εν λόγω 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα ενέχουν 
χαμηλό κίνδυνο για τους ασθενείς. Για τα 
in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα των κατηγοριών Β και Γ η 
συμμετοχή κοινοποιημένου οργανισμού θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική και στον 
κατάλληλο βαθμό. Για τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
της κατηγορίας Δ, η συμμετοχή του 
Οργανισμού ή των κρατών μελών θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική.

Or. en

Τροπολογία 99
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
γενική ασφάλεια στην αγορά, κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα 
να κοινοποιήσει ή να διαδώσει καλή τη 
πίστει μια πληροφορία σχετικά με ένα 
γεγονός, ένα δεδομένο ή μία ενέργεια 
εφόσον θεωρεί ότι η άγνοια του εν λόγω 
γεγονότος, δεδομένου ή ενέργειας είναι 
επικίνδυνη για την υγεία ή το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη έχει ως στόχο την προστασία των πληροφοριοδοτών.

Τροπολογία 100
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Οι παρεμβατικές μελέτες κλινικών 
επιδόσεων ή οποιαδήποτε άλλη μελέτη 
κλινικών επιδόσεων θα πρέπει να 
ξεκινούν μόνο αφού έχουν λάβει θετική 
αξιολόγηση από μια ανεξάρτητη επιτροπή 
δεοντολογίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη 
συγκρότηση επιτροπών δεοντολογίας εκεί 
όπου τέτοιες επιτροπές δεν υπάρχουν 
ακόμη.

Or. en

Τροπολογία 101
Dagmar Roth-Behrendt
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Οι ανάδοχοι παρεμβατικών μελετών
κλινικών επιδόσεων και άλλων μελετών 
κλινικών επιδόσεων που ενέχουν 
κινδύνους για τους συμμετέχοντες, οι 
οποίες πρόκειται να διενεργηθούν σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλουν μία μόνο, ενιαία αίτηση, για τη 
μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης. Για 
να υπάρχει η δυνατότητα κοινοχρησίας 
των πόρων και για να εξασφαλίζεται 
συνέπεια όσον αφορά την αξιολόγηση των 
πτυχών υγείας και ασφάλειας του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος του οποίου 
οι επιδόσεις αξιολογούνται και του 
επιστημονικού σχεδιασμού της μελέτης 
κλινικών επιδόσεων η οποία πρόκειται να 
διενεργηθεί σε περισσότερα κράτη μέλη, η 
ενιαία αίτηση αναμένεται να διευκολύνει 
τον συντονισμό μεταξύ κρατών μελών υπό 
τη διεύθυνση ενός κράτους μέλους-
συντονιστή. Η συντονισμένη αξιολόγηση 
δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
αξιολόγηση εγγενώς εθνικών, τοπικών και 
δεοντολογικών πτυχών μιας μελέτης 
κλινικών επιδόσεων ούτε την εν επιγνώσει 
συναίνεση. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διατηρήσει την τελική ευθύνη της 
απόφασης για το αν μπορεί ή δεν μπορεί 
να διεξαχθεί στο έδαφός του η μελέτη 
κλινικών επιδόσεων.

(45) Οι ανάδοχοι παρεμβατικών μελετών 
κλινικών επιδόσεων και άλλων μελετών 
κλινικών επιδόσεων που ενέχουν 
κινδύνους για τους συμμετέχοντες, οι 
οποίες πρόκειται να διενεργηθούν σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλουν μία μόνο, ενιαία αίτηση, για τη 
μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης. Για 
να υπάρχει η δυνατότητα κοινοχρησίας 
των πόρων και για να εξασφαλίζεται 
συνέπεια όσον αφορά την αξιολόγηση των 
πτυχών υγείας και ασφάλειας του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος του οποίου 
οι επιδόσεις αξιολογούνται και του 
επιστημονικού σχεδιασμού της μελέτης 
κλινικών επιδόσεων η οποία πρόκειται να 
διενεργηθεί σε περισσότερα κράτη μέλη, η 
ενιαία αίτηση αναμένεται να διευκολύνει 
τον συντονισμό μεταξύ κρατών μελών υπό 
τη διεύθυνση ενός κράτους μέλους-
συντονιστή. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διατηρήσει την τελική ευθύνη της 
απόφασης για το αν μπορεί ή δεν μπορεί 
να διεξαχθεί στο έδαφός του η μελέτη 
κλινικών επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 102
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49
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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 σε εθνικό επίπεδο, 
χρησιμοποιώντας εναρμονισμένα 
υποδείγματα, και εξασφαλίζοντας την 
ανωνυμία, όπου απαιτείται. 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

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες επαγρύπνησης στο Κεφάλαιο VII θα λειτουργήσουν σωστά μόνο αν οι 
επαγγελματίες υγείας νιώθουν ότι μπορούν να αναφέρουν περιστατικά χωρίς φόβο αντίποινων. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτείται προστασία των ανώνυμων 
πληροφοριοδοτών προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης και ειλικρινής αναφορά 
περιστατικών.

Τροπολογία 103
Dagmar Roth-Behrendt

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 

(49) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
ευαισθητοποιήσουν τους επαγγελματίες 
υγείας, τους χρήστες και τους ασθενείς σε 
σχέση με τη σημασία που έχει η αναφορά 
των ύποπτων σοβαρών περιστατικών. Οι 
επαγγελματίες υγείας και οι ασθενείς θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αναφέρουν τα ύποπτα σοβαρά περιστατικά 
σε εθνικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας 
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περιστατικού, με σκοπό να 
ελαχιστοποιηθεί η επανάληψη των 
περιστατικών αυτών.

εναρμονισμένα υποδείγματα. Με σκοπό να 
ελαχιστοποιηθεί η επανάληψη των 
περιστατικών αυτών, οι εθνικές αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τους 
κατασκευαστές και να αναφέρουν τις 
πληροφορίες μέσω του αντίστοιχου 
ηλεκτρονικού συστήματος της Eudamed
όταν επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός 
σοβαρού περιστατικού.

Or. en

Τροπολογία 104
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Τα κράτη μέλη εισπράττουν τέλη για 
τον ορισμό και την παρακολούθηση των 
κοινοποιημένων οργανισμών, ώστε να 
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της 
παρακολούθησης αυτών των οργανισμών 
από τα κράτη μέλη και να διαμορφωθεί μια 
συγκρίσιμη κατάσταση για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς.

(53) Τα κράτη μέλη εισπράττουν τέλη για 
τον ορισμό και την παρακολούθηση των 
κοινοποιημένων οργανισμών, ώστε να 
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της 
παρακολούθησης αυτών των οργανισμών 
από τα κράτη μέλη και να διαμορφωθεί μια 
συγκρίσιμη κατάσταση για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς. Τα τέλη 
αυτά θα πρέπει να είναι συγκρίσιμα σε 
όλα τα κράτη μέλη και να 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 105
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Ενώ ο παρών κανονισμός δεν 
αναμένεται να θίξει το δικαίωμα των 

(54) Ενώ ο παρών κανονισμός δεν 
αναμένεται να θίξει το δικαίωμα των 
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κρατών μελών να εισπράττουν τέλη για 
δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την 
Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν 
εγκρίνουν το ύψος και τη διάρθρωση των 
τελών, ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια.

κρατών μελών να εισπράττουν τέλη για 
δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την 
Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν 
εγκρίνουν το συγκρίσιμο ύψος και τη 
διάρθρωση των τελών, ώστε να 
εξασφαλίζεται διαφάνεια.

Or. en

Τροπολογία 106
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κανονισμούς σχετικά με τα
τυπικά τέλη για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς, τα οποία θα πρέπει να είναι 
συγκρίσιμα σε όλα τα κράτη μέλη. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει τη συγκρισιμότητα των 
τελών αυτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διαβιβάζουν τον κατάλογο των 
τυπικών τελών στην Επιτροπή και να 
εξασφαλίζουν ότι οι κοινοποιημένοι 
φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στην 
επικράτειά τους διαθέτουν στο κοινό τους 
καταλόγους τυπικών τελών που 
επιβάλλουν για τις υπηρεσίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης που προσφέρουν.

Or. en

Τροπολογία 107
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Θα πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων, το συντονιστικό 
όργανο ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
(ΣΟΙΠ), το οποίο θα απαρτίζεται από μέλη 
διορισμένα από τα κράτη μέλη, λόγω του 
ρόλου και της εμπειρογνωσίας τους στον 
τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
και των in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα 
με τους όρους και τις λεπτομερείς 
διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 78 του 
κανονισμού (EΕ) [στοιχεία του 
μελλοντικού κανονισμού για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα] για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, με σκοπό να 
εκπληρώνει τα καθήκοντα που του 
αναθέτει ο παρών κανονισμός και ο 
κανονισμός (EΕ) [στοιχεία του 
μελλοντικού κανονισμού για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα] για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, με σκοπό να 
παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή και να 
επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
για την εξασφάλιση εναρμονισμένης 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(55) Θα πρέπει να συσταθεί ένα
συντονιστικό όργανο ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων (ΣΟΙΠ), το οποίο θα
απαρτίζεται από μέλη διορισμένα από τα 
κράτη μέλη, λόγω του ρόλου και της 
εμπειρογνωσίας τους στον τομέα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των in 
vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, σύμφωνα με τους όρους και τις 
λεπτομερείς διατάξεις που ορίζονται στο 
άρθρο 78 του κανονισμού (EΕ) [στοιχεία 
του μελλοντικού κανονισμού για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα] για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, με σκοπό να 
εκπληρώνει τα καθήκοντα που του 
αναθέτει ο παρών κανονισμός και ο 
κανονισμός (EΕ) [στοιχεία του 
μελλοντικού κανονισμού για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα] για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, με σκοπό να 
παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή και να 
επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
για την εξασφάλιση εναρμονισμένης 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 108
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Θα πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων, το συντονιστικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΣΟΙΠ), το 
οποίο θα απαρτίζεται από μέλη διορισμένα 
από τα κράτη μέλη, λόγω του ρόλου και 
της εμπειρογνωσίας τους στον τομέα των 

(55) Θα πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων, το συντονιστικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΣΟΙΠ), το 
οποίο θα απαρτίζεται από μέλη διορισμένα 
από τα κράτη μέλη, λόγω του ρόλου και 
της εμπειρογνωσίας τους στον τομέα των 
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ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των in 
vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, σύμφωνα με τους όρους και τις 
λεπτομερείς διατάξεις που ορίζονται στο 
άρθρο 78 του κανονισμού (EΕ) [στοιχεία 
του μελλοντικού κανονισμού για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα] για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, με σκοπό να 
εκπληρώνει τα καθήκοντα που του 
αναθέτει ο παρών κανονισμός και ο 
κανονισμός (EΕ) [στοιχεία του 
μελλοντικού κανονισμού για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα] για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, με σκοπό να 
παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή και να 
επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
για την εξασφάλιση εναρμονισμένης 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των in 
vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, σύμφωνα με τους όρους και τις 
λεπτομερείς διατάξεις που ορίζονται στο 
άρθρο 78 του κανονισμού (EΕ) [στοιχεία 
του μελλοντικού κανονισμού για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα] για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, με σκοπό να 
εκπληρώνει τα καθήκοντα που του 
αναθέτει ο παρών κανονισμός και ο 
κανονισμός (EΕ) [στοιχεία του 
μελλοντικού κανονισμού για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα] για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, με σκοπό να 
παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή και να 
επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
για την εξασφάλιση εναρμονισμένης 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 
Προτού αναλάβουν τα καθήκοντά τους, 
τα μέλη του ΣΟΙΠ καθιστούν διαθέσιμη 
μια δήλωση δέσμευσης και μια δήλωση 
συμφερόντων όπου αναφέρεται είτε η 
απουσία τυχόν συμφερόντων που θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν επιζήμια για 
την ανεξαρτησία τους ή τυχόν άμεσα ή 
έμμεσα συμφέροντα που θα μπορούσαν 
να θεωρηθούν επιζήμια για την 
ανεξαρτησία τους. Οι δηλώσεις αυτές 
επαληθεύονται από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 109
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Για την ομαλή μετάβαση προς την 
καταχώριση in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οικείων 
οικονομικών φορέων και πιστοποιητικών, 
η υποχρέωση υποβολής των σχετικών 

(65) Για την ομαλή μετάβαση προς την 
καταχώριση in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οικείων 
οικονομικών φορέων και πιστοποιητικών, 
η υποχρέωση υποβολής των σχετικών 
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πληροφοριών στα ηλεκτρονικά συστήματα 
που θα δημιουργηθούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού σε ενωσιακό επίπεδο θα 
πρέπει να παράγει πλήρη αποτελέσματα 18 
μόλις μήνες μετά την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 
Κατά τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να 
παραμείνουν σε ισχύ το άρθρο 10 και το 
άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) 
της οδηγίας 98/79/ΕC. Ωστόσο, οι 
οικονομικοί φορείς και οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί που καταχωρίζονται στα 
σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία 
προβλέπονται σε ενωσιακό επίπεδο θα 
πρέπει να θεωρείται ότι συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις καταχώρισης των κρατών 
μελών βάσει των σχετικών διατάξεων της 
οδηγίας, ώστε να αποφεύγονται οι 
πολλαπλές καταχωρίσεις.

πληροφοριών στα ηλεκτρονικά συστήματα 
που θα δημιουργηθούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού σε ενωσιακό επίπεδο θα 
πρέπει να παράγει πλήρη αποτελέσματα 12 
μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Κατά τη 
μεταβατική περίοδο θα πρέπει να 
παραμείνουν σε ισχύ το άρθρο 10 και το 
άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) 
της οδηγίας 98/79/ΕΚ. Ωστόσο, οι 
οικονομικοί φορείς και οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί που καταχωρίζονται στα 
σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία 
προβλέπονται σε ενωσιακό επίπεδο θα 
πρέπει να θεωρείται ότι συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις καταχώρισης των κρατών 
μελών βάσει των σχετικών διατάξεων της 
οδηγίας, ώστε να αποφεύγονται οι 
πολλαπλές καταχωρίσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ηλεκτρονικό σύστημα παίζει ζωτικό ρόλο σε αυτόν τον κανονισμό και θα πρέπει να τεθεί σε 
εφαρμογή και να γίνει πλήρως αποτελεσματικό μετά από 12 έτη.

Τροπολογία 110
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει εθνική 
νομοθεσία που θέτει ως προϋπόθεση για 
την προμήθεια ορισμένων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων την ιατρική 
συνταγογράφηση.

6. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει εθνική 
νομοθεσία που θέτει ως προϋπόθεση για 
την προμήθεια ορισμένων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων την ιατρική 
συνταγογράφηση. Είναι παράνομη η 
άμεση διαφήμιση σε καταναλωτές των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν 
κατηγοριοποιηθεί ως χορηγούμενα μόνο 
με ιατρική συνταγογράφηση.
Τα παρακάτω ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
μπορούν να χορηγηθούν μόνο με ιατρική 
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συνταγογράφηση:
1) Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
κατηγορίας Δ
2) Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
κατηγορίας Γ στις παρακάτω 
κατηγορίες:
(α) ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
γενετικό έλεγχο·
(β) συνοδοί διάγνωσης.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 85 για να 
αποφασίζει σχετικά με τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
αυτοδιάγνωση και άλλες δοκιμές της 
κατηγορίας Γ έπειτα από διαβούλευση με 
τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Or. en

Τροπολογία 111
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Mairead 
McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει εθνική 
νομοθεσία που θέτει ως προϋπόθεση για 
την προμήθεια ορισμένων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων την ιατρική 
συνταγογράφηση.

6. Ο παρών κανονισμός απαιτεί η 
προμήθεια ορισμένων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων να γίνεται μόνο με ιατρική 
συνταγογράφηση αλλά δεν θίγει εθνική 
νομοθεσία που θέτει επίσης ως 
προϋπόθεση για την προμήθεια ορισμένων 
άλλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων την 
ιατρική συνταγογράφηση. Είναι παράνομη 
η άμεση διαφήμιση σε καταναλωτές των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν 
κατηγοριοποιηθεί ως χορηγούμενα μόνο 
με ιατρική συνταγογράφηση.
Τα παρακάτω ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
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μπορούν να χορηγηθούν μόνο με ιατρική 
συνταγογράφηση:
1) Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
κατηγορίας Δ
2) Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
κατηγορίας Γ στις παρακάτω 
κατηγορίες:
(α) ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
γενετικό έλεγχο·
(β) συνοδοί διάγνωσης.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 85 για να 
αποφασίζει σχετικά με άλλες δοκιμές της 
κατηγορίας Γ έπειτα από διαβούλευση με 
τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Or. en

Τροπολογία 112
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– διάγνωσης, πρόληψης, παρακολούθησης, 
πρόβλεψης, πρόγνωσης, θεραπείας ή 
ανακούφισης ασθένειας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόβλεψη και πρόγνωση των ασθενειών είναι λειτουργίες πρωταρχικής σημασίας των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Τροπολογία 113
Milan Cabrnoch
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ως «εξάρτημα in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος» ορίζεται 
αντικείμενο το οποίο, ενώ δεν είναι in vitro 
διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
προορίζεται ειδικά από τον κατασκευαστή 
του να χρησιμοποιείται μαζί με ένα ή 
περισσότερα συγκεκριμένα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
προκειμένου αυτά να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη χρήση τους ή για να τα
βοηθά να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με
την προβλεπόμενη χρήση τους·

(3) ως «εξάρτημα in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος» ορίζεται 
αντικείμενο το οποίο, ενώ δεν είναι in vitro 
διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
προορίζεται ειδικά από τον κατασκευαστή 
του να χρησιμοποιείται μαζί με ένα ή 
περισσότερα συγκεκριμένα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
προκειμένου αυτά να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη χρήση τους ή για να βοηθά
την ιατρική λειτουργικότητά τους 
λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη 
χρήση τους·

Or. en

Τροπολογία 114
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ως «εξάρτημα in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος» ορίζεται 
αντικείμενο το οποίο, ενώ δεν είναι in vitro 
διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
προορίζεται ειδικά από τον κατασκευαστή 
του να χρησιμοποιείται μαζί με ένα ή 
περισσότερα συγκεκριμένα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
προκειμένου αυτά να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη χρήση τους ή για να τα 
βοηθά να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με 
την προβλεπόμενη χρήση τους·

(3) ως «εξάρτημα in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος» ορίζεται 
αντικείμενο το οποίο, ενώ δεν είναι in vitro 
διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
προορίζεται ειδικά από τον κατασκευαστή 
του να χρησιμοποιείται μαζί με ένα ή 
περισσότερα συγκεκριμένα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
προκειμένου αυτά να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη χρήση τους ή να στηρίζει 
συγκεκριμένες ιατρικές εφαρμογές των 
προϊόντων σε σχέση με την προβλεπόμενη
χρήση τους·

Or. cs
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Τροπολογία 115
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Nora Berra, Miroslav 
Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν για 
αυτοδιάγνωση» ή «αυτοδιαγνωστικό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν» ορίζεται κάθε 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται 
από τον κατασκευαστή του για να 
χρησιμοποιείται από μη ειδικούς·

(4) ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν για 
αυτοδιάγνωση» ή «αυτοδιαγνωστικό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν» ορίζεται κάθε 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται 
από τον κατασκευαστή του για να 
χρησιμοποιείται από μη ειδικούς, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
ελέγχου που προσφέρονται σε μη ειδικούς 
μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για αυτοδιάγνωση έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης, π.χ. μελέτες με χρήστες και οδηγίες κ.λπ., στη γλώσσα των προβλεπόμενων 
χρηστών, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για τον μετριασμό των κινδύνων που αφορούν 
συγκεκριμένα αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, δηλ. την έλλειψη 
ιατρικής/τεχνικής/επιστημονικής κατάρτισης του μη ειδικού χρήστη. Αυτός ο συγκεκριμένος 
τύπος κινδύνου είναι ίδιος είτε η δοκιμή αγοράζεται ως ένα κιτ σε ένα κατάστημα ή ως μια 
υπηρεσία μέσω του διαδικτύου.

Τροπολογία 116
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «συνοδός διάγνωσης» ορίζεται ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται 
ειδικά για την επιλογή ασθενών με πάθηση 

(6) ως «συνοδός διάγνωσης» ορίζεται ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται 
ειδικά για την επιλογή ασθενών με πάθηση 
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που έχει ήδη διαγνωσθεί ή με προδιάθεση 
για πάθηση ως κατάλληλων για 
στοχοθετημένη θεραπεία.

που έχει ήδη διαγνωσθεί ή με προδιάθεση 
για πάθηση ως κατάλληλων για 
συγκεκριμένη θεραπεία·

Or. en

Τροπολογία 117
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «συνοδός διάγνωσης» ορίζεται ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται 
ειδικά για την επιλογή ασθενών με 
πάθηση που έχει ήδη διαγνωσθεί ή με 
προδιάθεση για πάθηση ως κατάλληλων 
για στοχοθετημένη θεραπεία.

(6) ως «συνοδός διάγνωσης» ορίζεται ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται 
για την παροχή πληροφοριών που είναι 
κρίσιμης σημασίας για την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση ενός αντίστοιχου 
θεραπευτικού προϊόντος· Η χρήση ενός 
συνοδού διάγνωσης με συγκεκριμένο 
θεραπευτικό προϊόν ενδείκνυται ως 
επιθυμητό στις οδηγίες χρήσης στην 
επισήμανση τόσο του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος διάγνωσης όσο και του 
αντίστοιχου θεραπευτικού προϊόντος, 
καθώς και στην επισήμανση τυχόν 
γενικών ισοδύναμων του θεραπευτικού 
προϊόντος ή είναι η δηλωμένη 
προβλεπόμενη χρήση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος διάγνωσης.
Ένα in vitro διαγνωστικό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν θα μπορούσε να 
είναι κρίσιμης σημασίας για την ασφαλή 
και αποτελεσματική χρήση ενός 
αντίστοιχου θεραπευτικού προϊόντος για 
τα εξής:
– προσδιορισμός των ασθενών που είναι 
πιο πιθανό να ωφεληθούν από ένα 
συγκεκριμένο θεραπευτικό προϊόν·
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– προσδιορισμός των ασθενών που είναι 
πιο πιθανό να βρίσκονται σε κίνδυνο να 
εμφανίσουν σοβαρές ανεπιθύμητες 
αντιδράσεις ως αποτέλεσμα της 
θεραπείας με συγκεκριμένο θεραπευτικό 
προϊόν·
– παρακολούθηση της απόκρισης στη 
θεραπεία με σκοπό την προσαρμογή της 
θεραπείας (π.χ. συχνότητα χορήγησης, 
δόση, διακοπή χορήγησης) προκειμένου 
να επιτευχθεί βελτιωμένη ασφάλεια ή 
αποτελεσματικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τρέχων ορισμός είναι πολύ περιορισμένος, π.χ. δεν περιλαμβάνει συνοδούς διάγνωσης που 
χρησιμοποιούνται για καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων δοσολογίας (π.χ. φαρμακογενετικές 
δοκιμές για τη θεραπεία με βαρφαρίνη) που μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
εξασφάλιση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας ενός συγκεκριμένου φαρμάκου.

Τροπολογία 118
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) ως «επισήμανση» ορίζονται οι 
γραπτές, τυπωμένες ή γραφικές 
πληροφορίες που εμφανίζονται είτε επί του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος είτε επί της 
συσκευασίας κάθε μονάδας ή επί της 
συσκευασίας πολλών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων·

(10) ως «επισήμανση» ορίζονται οι 
γραπτές, τυπωμένες ή γραφικές 
πληροφορίες που εμφανίζονται είτε επί του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος είτε επί της 
συσκευασίας κάθε μονάδας ή επί της 
συσκευασίας πολλών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων ή στον δικτυακό τόπο του 
κατασκευαστή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τρέχων ορισμός μιας επισήμανσης δεν καλύπτει τις δοκιμές που αναπτύσσονται από 
εργαστήρια. Οι παραλήπτες των αποτελεσμάτων που παράγονται με αυτά τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα θα πρέπει να έχουν την ίδια πρόσβαση στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην 
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επισήμανση όπως οι χρήστες άλλων in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 119
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) ως «πρωτότυπο ιατροτεχνολογικό 
προϊόν» ορίζεται:
– ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που 
ενσωματώνει τεχνολογία 
(προσδιοριζόμενη ουσία, τεχνολογία ή 
πλατφόρμα δοκιμών) που δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί προηγουμένως στη 
διαγνωστική, ή·
– ένα υπάρχον ιατροτεχνολογικό προϊόν 
που χρησιμοποιείται για μια νέα 
προβλεπόμενη χρήση για πρώτη φορά·

Or. en

Τροπολογία 120
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Nora Berra, Miroslav Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν για 
γενετικό έλεγχο» ορίζεται ένα in vitro 
διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν ο 
σκοπός του οποίου είναι ο προσδιορισμός 
ενός γενετικού χαρακτηριστικού ενός 
ατόμου το οποίο κληρονομείται ή 
αποκτάται κατά τη διάρκεια της 
προγεννητικής ανάπτυξης·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Άλλος ορισμός σε σύγκριση με την τροπολογία 18 στο σχέδιο έκθεσης

Τροπολογία 121
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) ως «ίδρυμα υγείας» ορίζεται ένας 
οργανισμός του οποίου πρωταρχικός 
σκοπός είναι η περίθαλψη και η θεραπεία 
ασθενών ή η προαγωγή της δημόσιας 
υγείας·

(21) ως «ίδρυμα υγείας» ορίζεται ένας 
οργανισμός του οποίου πρωταρχικός 
σκοπός είναι η περίθαλψη και η θεραπεία 
ασθενών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές τι θα μπορούσε να εμπίπτει στην κατηγορία ενός οργανισμού του οποίου 
πρωταρχικός σκοπός είναι «η προαγωγή της δημόσιας υγείας» καθώς δεν ορίζεται σε άλλο 
σημείο. Συνεπώς, για την αποφυγή σύγχυσης και αβεβαιότητας θα πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 122
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) ως «ίδρυμα υγείας» ορίζεται ένας 
οργανισμός του οποίου πρωταρχικός 
σκοπός είναι η περίθαλψη και η θεραπεία 
ασθενών ή η προαγωγή της δημόσιας 
υγείας·

(21) ως «ίδρυμα υγείας» ορίζεται ένας 
οργανισμός εντός του συστήματος 
δημόσιας υγείας ενός κράτους μέλους του 
οποίου πρωταρχικός σκοπός είναι η 
περίθαλψη και η θεραπεία ασθενών ή η 
προαγωγή της δημόσιας υγείας· τα 
ιδιωτικά εργαστήρια που παρέχουν 
διαγνωστικές υπηρεσίες δεν είναι 
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ιδρύματα υγείας·

Or. en

Τροπολογία 123
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) ως «ίδρυμα υγείας» ορίζεται ένας 
οργανισμός του οποίου πρωταρχικός
σκοπός είναι η περίθαλψη και η θεραπεία 
ασθενών ή η προαγωγή της δημόσιας 
υγείας·

(21) ως «ίδρυμα υγείας» ορίζεται ένας 
οργανισμός του οποίου πρωταρχικός 
σκοπός είναι η περίθαλψη και η θεραπεία 
ασθενών ή η προαγωγή της δημόσιας 
υγείας, με την εξαίρεση των εργαστηρίων 
που παρέχουν εμπορικές κλινικές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 124
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) ως «ίδρυμα υγείας» ορίζεται ένας 
οργανισμός του οποίου πρωταρχικός 
σκοπός είναι η περίθαλψη και η θεραπεία 
ασθενών ή η προαγωγή της δημόσιας 
υγείας·

(21) ως «ίδρυμα υγείας» ορίζεται ένας 
οργανισμός του οποίου πρωταρχικός 
σκοπός είναι η περίθαλψη και η θεραπεία 
ασθενών και ο οποίος διαθέτει τη νομική 
ικανότητα για την άσκηση τέτοιου είδους 
δραστηριοτήτων·

Or. cs

Τροπολογία 125
Alda Sousa
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – πέμπτο εδάφιο – σημείο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) ως «κλινική επίδοση» ορίζεται η 
ικανότητα ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος να παράγει αποτελέσματα τα 
οποία συσχετίζονται με μια συγκεκριμένη
κλινική κατάσταση ή με μια φυσιολογική 
κατάσταση, σύμφωνα με τον πληθυσμό-
στόχο και με τον προβλεπόμενο χρήστη·

(32) ως «κλινική επίδοση» ορίζεται η 
κλινική εγκυρότητα και, κατά περίπτωση, 
η κλινική χρησιμότητα του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος σε σχέση με 
την προβλεπόμενη χρήση του·

Or. en

Τροπολογία 126
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – πέμπτο εδάφιο – σημείο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) ως «κλινική εγκυρότητα» ορίζεται 
η ικανότητα ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος να ανιχνεύσει ή να προβλέψει 
μια συγκεκριμένη κλινική κατάσταση ή 
φυσιολογική κατάσταση σε σχέση με την 
προβλεπόμενη χρήση του (π.χ. 
προληπτικός έλεγχος, διάγνωση, 
πρόγνωση)·

Or. en

Τροπολογία 127
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – πέμπτο εδάφιο – σημείο 32 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32β) ως «κλινική χρησιμότητα» ορίζεται 
η προβλεπόμενη επίδραση ή επιδράσεις 
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της κλινικής χρήσης του αποτελέσματος 
της δοκιμής, και επί των αποτελεσμάτων 
υγείας, όπου η προβλεπόμενη χρήση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως 
αναφέρεται από τον κατασκευαστή, 
περιλαμβάνει μια κλινική χρήση όπως η 
επιλογή θεραπείας (π.χ. συνοδός 
διάγνωσης)·

Or. en

Τροπολογία 128
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – πέμπτο εδάφιο – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) ως «διαγνωστική ειδικότητα» ορίζεται 
η ικανότητα ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος να αναγνωρίζει την απουσία 
δείκτη-στόχου συνδεόμενου με 
συγκεκριμένη νόσο ή πάθηση·

(38) ως «διαγνωστική ειδικότητα» ορίζεται 
η αναλογία των συμμετεχόντων που δεν 
έχουν μια καθορισμένη κλινική 
διαταραχή για την οποία τα 
αποτελέσματα της δοκιμής είναι 
αρνητικά ή εντός του καθορισμένου ορίου 
απόφασης·

Or. en

Τροπολογία 129
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – πέμπτο εδάφιο – σημείο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) ως «διαγνωστική ευαισθησία» 
ορίζεται η ικανότητα ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος να 
αναγνωρίζει την παρουσία δείκτη-στόχου 
συνδεόμενου με συγκεκριμένη νόσο ή 
πάθηση·

(39) ως «διαγνωστική ευαισθησία» 
ορίζεται η αναλογία των συμμετεχόντων 
με μια σαφώς ορισμένη κλινική 
διαταραχή για την οποία οι τιμές της 
δοκιμής είναι θετικές ή υπερβαίνουν ένα 
καθορισμένο όριο απόφασης (π.χ. ένα 
θετικό αποτέλεσμα και προσδιορισμός 
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των συμμετεχόντων που έχουν μια νόσο)·

Or. en

Τροπολογία 130
Antonyia Parvanova

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) ως «ανάδοχος» ορίζεται ιδιώτης, 
εταιρεία, θεσμικό όργανο ή οργανισμός 
που αναλαμβάνει την ευθύνη για την 
έναρξη και διαχείριση μιας μελέτης 
κλινικών επιδόσεων·

ως «ανάδοχος» ορίζεται ιδιώτης, εταιρεία, 
θεσμικό όργανο ή οργανισμός που 
αναλαμβάνει την ευθύνη για την έναρξη,
διαχείριση ή χρηματοδότηση μιας μελέτης 
κλινικών επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 131
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – πέμπτο εδάφιο – σημείο 47 – περίπτωση 2 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) εισαγωγή στο νοσοκομείο ή παράταση 
της διάρκειας νοσηλείας,

iii) εισαγωγή στο νοσοκομείο ή παράταση 
της διάρκειας νοσηλείας του ασθενούς,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διατύπωση ευθυγραμμίζει το κείμενο με το πρότυπο ISO 14155:2011 Κλινικές έρευνες 
προϊόντων για ιατρική χρήση στον άνθρωπο - Ορθή κλινική πρακτική

Τροπολογία 132
Peter Liese, Nora Berra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – πέμπτο εδάφιο – σημείο 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) ως «ελάττωμα ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ορίζεται κάθε ανεπάρκεια στην 
ταυτότητα, ποιότητα, διάρκεια, αξιοπιστία, 
ασφάλεια ή επιδόσεις ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος για 
αξιολόγηση επιδόσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της δυσλειτουργίας, 
των σφαλμάτων χρήσης ή κάθε 
ανεπάρκειας στις πληροφορίες που 
παρέχονται από τον κατασκευαστή·

(48) ως «ελάττωμα ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ορίζεται κάθε ανεπάρκεια στην 
ταυτότητα, ποιότητα, σταθερότητα, 
αξιοπιστία, ασφάλεια ή επιδόσεις ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος για 
αξιολόγηση επιδόσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της δυσλειτουργίας, 
των σφαλμάτων χρήσης ή κάθε 
ανεπάρκειας στις πληροφορίες που 
παρέχονται από τον κατασκευαστή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημασία του όρου «διάρκεια» δεν είναι σαφής και θα μπορούσε να παρανοηθεί

Τροπολογία 133
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – έβδομο εδάφιο – σημείο 58 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58α) ως «δοκιμή που αναπτύσσεται από 
εργαστήριο» ορίζεται ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που 
κατασκευάζεται και χρησιμοποιείται σε 
μία μόνο τοποθεσία· περιλαμβάνονται 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία 
αναπτύσσει ένα εργαστήριο de novo, ή 
αναπτύσσει ή τροποποιεί από μια 
δημοσιευμένη πηγή, ή αναπτύσσει ή 
τροποποιεί από οποιαδήποτε άλλη πηγή 
και ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τα 
οποία ένα εργαστήριο:
– αλλάζει την προβλεπόμενη χρήση ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που έχει 
ήδη διατεθεί στην αγορά ή έχει ήδη 
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αρχίσει να χρησιμοποιείται·
– τροποποιεί ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν 
που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά ή έχει 
ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να θίγεται, ενδεχομένως, η 
συμμόρφωση προς τις ισχύουσες 
απαιτήσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αιτιολογικές σκέψεις 9 και 15 και τα άρθρα 4 και 5 αντικατοπτρίζουν την επιθυμία 
εξασφάλισης ότι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται σε 
μία μόνο τοποθεσία (με εξαίρεση τα ιδρύματα υγείας, βλ. παρακάτω) υπόκεινται στις 
απαιτήσεις του κανονισμού. Ωστόσο, ο κανονισμός δεν ορίζει με σαφήνεια αυτά τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Απαιτείται ένας τέτοιος ορισμός για την αποφυγή σύγχυσης.

Τροπολογία 134
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – έβδομο εδάφιο – σημείο 58 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58α) ως «επιτροπή δεοντολογίας» 
ορίζεται ένας ανεξάρτητος φορέας σε ένα 
κράτος μέλος που εξασφαλίζει ότι τα 
δικαιώματα, η ασφάλεια και η ευζωία 
των συμμετεχόντων προστατεύεται.
Ενεργεί σύμφωνα με τους νόμους και 
τους κανονισμούς της χώρας ή των 
χωρών στις οποίες πρόκειται να 
διενεργηθεί η έρευνα και συμμορφώνεται 
προς όλους τους διεθνείς κανόνες και 
πρότυπα. Η επιτροπή δεοντολογίας 
αποτελείται από εύλογο αριθμό μελών τα 
οποία διαθέτουν, στο σύνολό τους, τα 
απαραίτητα προσόντα και πείρα για να 
μπορούν να ελέγξουν και να αξιολογήσουν 
τις επιστημονικές, ιατρικές και 
δεοντολογικές πτυχές της προτεινόμενης 
δοκιμής·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή προστασία του συμμετέχοντος, θα πρέπει η χορήγηση 
άδειας από τα κράτη μέλη να εξαρτάται από την απόφαση της διεπιστημονικής και ανεξάρτητης 
επιτροπής δεοντολογίας.

Τροπολογία 135
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο ΙΙ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο II Κεφάλαιο VI

Διαθεσιμότητα των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, υποχρεώσεις των οικονομικών 
φορέων, σήμανση CE, ελεύθερη 
κυκλοφορία

Διαθεσιμότητα των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, υποχρεώσεις των οικονομικών 
φορέων, σήμανση CE, ελεύθερη 
κυκλοφορία

Or. en

Τροπολογία 136
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με εξαίρεση το άρθρο 59 παράγραφος 4, 
οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
δεν εφαρμόζονται στα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που ταξινομούνται ως 
κατηγορίας Α, Β και Γ, σύμφωνα με τους 
κανόνες του παραρτήματος VII, και τα 
οποία κατασκευάζονται και 
χρησιμοποιούνται σε ένα μόνο ίδρυμα 
υγείας, υπό τον όρο ότι τόσο η κατασκευή 
όσο και η χρήση πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά στο πλαίσιο του ενιαίου 

Με εξαίρεση το άρθρο 59 παράγραφος 4, 
οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
δεν εφαρμόζονται στα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που ταξινομούνται ως 
κατηγορίας Α, Β και Γ, σύμφωνα με τους 
κανόνες του παραρτήματος VII, και τα 
οποία κατασκευάζονται και 
χρησιμοποιούνται σε ένα μόνο ίδρυμα 
υγείας, υπό τον όρο ότι τόσο η κατασκευή 
όσο και η χρήση πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά στο πλαίσιο του ενιαίου 
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συστήματος διαχείρισης της ποιότητας του 
ιδρύματος υγείας και ότι το ίδρυμα υγείας 
τηρεί το πρότυπο ISO 15189 ή 
οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο και 
αναγνωρισμένο πρότυπο. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να ζητήσουν από το ίδρυμα 
υγείας να υποβάλει στην αρμόδια αρχή 
κατάλογο των προαναφερόμενων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν 
κατασκευαστεί και χρησιμοποιούνται στο 
έδαφός τους· μπορούν δε να επιβάλουν 
περισσότερες απαιτήσεις ασφάλειας για 
την κατασκευή και χρήση των εν λόγω 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

συστήματος διαχείρισης της ποιότητας του 
ιδρύματος υγείας και ότι το ίδρυμα υγείας 
τηρεί το πρότυπο ISO 15189 ή 
οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο και 
αναγνωρισμένο πρότυπο. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να ζητούν από το ίδρυμα υγείας να 
υποβάλει στην αρμόδια αρχή κατάλογο 
των προαναφερόμενων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί και 
χρησιμοποιούνται στο έδαφός τους· 
επιβάλουν δε περισσότερες απαιτήσεις 
ασφάλειας για την κατασκευή και χρήση 
των εν λόγω ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα in vitro ιατροτεχνολογικά προϊόντα που κατασκευάζονται σε ένα μόνο ίδρυμα υγείας και 
χρησιμοποιούνται για τους ασθενείς πρέπει να είναι γνωστά δημοσίως επιτρέποντας, με αυτόν 
τον τρόπο, στα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν τις κατάλληλες απαιτήσεις ασφάλειας για αυτά τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Τροπολογία 137
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με εξαίρεση το άρθρο 59 παράγραφος 4, 
οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
δεν εφαρμόζονται στα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που ταξινομούνται ως 
κατηγορίας Α, Β και Γ, σύμφωνα με τους 
κανόνες του παραρτήματος VII, και τα 
οποία κατασκευάζονται και 
χρησιμοποιούνται σε ένα μόνο ίδρυμα 
υγείας, υπό τον όρο ότι τόσο η κατασκευή 
όσο και η χρήση πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά στο πλαίσιο του ενιαίου 
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας του 
ιδρύματος υγείας και ότι το ίδρυμα υγείας 
τηρεί το πρότυπο ISO 15189 ή 
οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο και 
αναγνωρισμένο πρότυπο. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να ζητήσουν από το ίδρυμα 
υγείας να υποβάλει στην αρμόδια αρχή 
κατάλογο των προαναφερόμενων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν 
κατασκευαστεί και χρησιμοποιούνται στο 
έδαφός τους· μπορούν δε να επιβάλουν 
περισσότερες απαιτήσεις ασφάλειας για 
την κατασκευή και χρήση των εν λόγω 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Με εξαίρεση το άρθρο 59 παράγραφος 4, 
οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
δεν εφαρμόζονται στις δοκιμές που 
αναπτύσσονται από εργαστήρια που
κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται σε 
ένα μόνο ίδρυμα υγείας, υπό τον όρο ότι 
τόσο η κατασκευή όσο και η χρήση 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο 
πλαίσιο του ενιαίου συστήματος 
διαχείρισης της ποιότητας του ιδρύματος 
υγείας και ότι το ίδρυμα υγείας είναι 
διαπιστευμένο με βάση το πρότυπο ISO 
15189 ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο και 
αναγνωρισμένο πρότυπο. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να ζητήσουν από το ίδρυμα 
υγείας να υποβάλει στην αρμόδια αρχή 
κατάλογο των προαναφερόμενων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν 
κατασκευαστεί και χρησιμοποιούνται στο 
έδαφός τους· μπορούν δε να επιβάλουν 
περισσότερες απαιτήσεις ασφάλειας για 
την κατασκευή και χρήση των εν λόγω 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 138
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με εξαίρεση το άρθρο 59 παράγραφος 4, 
οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
δεν εφαρμόζονται στα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που ταξινομούνται ως 
κατηγορίας Α, Β και Γ, σύμφωνα με τους 
κανόνες του παραρτήματος VII, και τα 
οποία κατασκευάζονται και 

Με εξαίρεση το άρθρο 59 παράγραφος 4, 
οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
δεν εφαρμόζονται στα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που ταξινομούνται ως 
κατηγορίας Α, Β και Γ, σύμφωνα με τους 
κανόνες του παραρτήματος VII, και τα 
οποία κατασκευάζονται και 
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χρησιμοποιούνται σε ένα μόνο ίδρυμα 
υγείας, υπό τον όρο ότι τόσο η κατασκευή 
όσο και η χρήση πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά στο πλαίσιο του ενιαίου 
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας του 
ιδρύματος υγείας και ότι το ίδρυμα υγείας 
τηρεί το πρότυπο ISO 15189 ή 
οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο και 
αναγνωρισμένο πρότυπο. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να ζητήσουν από το ίδρυμα 
υγείας να υποβάλει στην αρμόδια αρχή 
κατάλογο των προαναφερόμενων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν 
κατασκευαστεί και χρησιμοποιούνται στο 
έδαφός τους· μπορούν δε να επιβάλουν 
περισσότερες απαιτήσεις ασφάλειας για 
την κατασκευή και χρήση των εν λόγω 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

χρησιμοποιούνται σε ένα μόνο ίδρυμα 
υγείας, υπό τον όρο ότι τόσο η κατασκευή 
όσο και η χρήση πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά στο πλαίσιο του ενιαίου 
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας του 
ιδρύματος υγείας και ότι το ίδρυμα υγείας 
είναι διαπιστευμένο με βάση το πρότυπο 
ISO 15189 ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο 
και αναγνωρισμένο πρότυπο. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να ζητήσουν από το ίδρυμα 
υγείας να υποβάλει στην αρμόδια αρχή 
κατάλογο των προαναφερόμενων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν 
κατασκευαστεί και χρησιμοποιούνται στο 
έδαφός τους· μπορούν δε να επιβάλουν 
περισσότερες απαιτήσεις ασφάλειας για 
την κατασκευή και χρήση των εν λόγω 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σωστή ορολογία είναι «διαπιστευμένο με βάση»

Τροπολογία 139
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Δ 
σύμφωνα με τους κανόνες του 
παραρτήματος VII, ακόμη και αν 
κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται 
στο πλαίσιο ενός μόνο ιδρύματος υγείας, 
τηρούν τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού. Ωστόσο, οι διατάξεις που 
αφορούν τη σήμανση CE η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 16 και τις 
υποχρεώσεις οι οποίες αναφέρονται στα 
άρθρα 21 έως 25 δεν έχουν εφαρμογή στα 
εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 140
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Δ σύμφωνα 
με τους κανόνες του παραρτήματος VII, 
ακόμη και αν κατασκευάζονται και 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός μόνο 
ιδρύματος υγείας, τηρούν τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, οι 
διατάξεις που αφορούν τη σήμανση CE η 
οποία προβλέπεται στο άρθρο 16 και τις 
υποχρεώσεις οι οποίες αναφέρονται στα 
άρθρα 21 έως 25 δεν έχουν εφαρμογή στα 
εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Δ σύμφωνα 
με τους κανόνες του παραρτήματος VII, αν 
κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται 
στο πλαίσιο ενός μόνο ιδρύματος υγείας, 
εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση το 
άρθρο 59 παράγραφος 4 και τις γενικές 
απαιτήσεις επιδόσεων ασφάλειας που 
ορίζονται στο παράρτημα 1 εφόσον 
πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) οι συγκεκριμένες ανάγκες του ασθενή 
λήπτη ή της ομάδας ασθενών δεν 
μπορούν να καλυφθούν από ένα 
διαθέσιμο ιατροτεχνολογικό προϊόν που 
φέρει τη σήμανση CE·
(β) το ίδρυμα υγείας είναι διαπιστευμένο 
με βάση το πρότυπο συστήματος 
διαχείρισης της ποιότητας ISO 15189 ή 
οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο και 
αναγνωρισμένο πρότυπο·
(γ) το ίδρυμα υγείας παρέχει στην 
αρμόδια αρχή η οποία αναφέρεται στο 
άρθρο 26 έναν κατάλογο των 
προαναφερόμενων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, που περιλαμβάνει αιτιολόγηση 
της κατασκευής, τροποποίησης ή χρήσης 
τους, ιδιαίτερα όπου παρόμοια 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα έχουν 
καταστεί διαθέσιμα στην αγορά. Οι εν 
λόγω πληροφορίες δημοσιοποιούνται.
Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα 
περιορισμού της κατασκευής και χρήσης 
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εσωτερικά οποιουδήποτε τύπου in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος όσον αφορά τις πτυχές που δεν 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
και μπορεί δε να επιβάλουν περισσότερες 
απαιτήσεις ασφάλειας για την κατασκευή 
και χρήση των εν λόγω 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 141
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Δ σύμφωνα 
με τους κανόνες του παραρτήματος VII, 
ακόμη και αν κατασκευάζονται και 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός μόνο 
ιδρύματος υγείας, τηρούν τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, οι 
διατάξεις που αφορούν τη σήμανση CE η 
οποία προβλέπεται στο άρθρο 16 και τις 
υποχρεώσεις οι οποίες αναφέρονται στα 
άρθρα 21 έως 25 δεν έχουν εφαρμογή στα 
εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Δ σύμφωνα 
με τους κανόνες του παραρτήματος VII, αν 
κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται 
στο πλαίσιο ενός μόνο ιδρύματος υγείας, 
εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση το 
άρθρο 59 παράγραφος 4, εφόσον 
πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) οι συγκεκριμένες ανάγκες του ασθενή 
λήπτη ή της ομάδας ασθενών δεν 
μπορούν να καλυφθούν από ένα 
διαθέσιμο ιατροτεχνολογικό προϊόν που 
φέρει τη σήμανση CE·
(β) το ίδρυμα υγείας είναι διαπιστευμένο 
με βάση το πρότυπο συστήματος 
διαχείρισης της ποιότητας ISO 15189 ή 
οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο και 
αναγνωρισμένο πρότυπο·
(γ) το ίδρυμα υγείας παρέχει στην 
αρμόδια αρχή του η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 26 έναν κατάλογο των 
προαναφερόμενων ιατροτεχνολογικών 
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προϊόντων, που περιλαμβάνει αιτιολόγηση 
της κατασκευής ή τροποποίησής τους, 
ιδιαίτερα όπου παρόμοια 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα έχουν 
καταστεί διαθέσιμα στην αγορά. Οι εν 
λόγω πληροφορίες επικαιροποιούνται 
ετησίως και δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση καταργεί την πιθανότητα κατασκευής ή τροποποίησης ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων κλάσης Δ από τα ιδρύματα υγείας. Υπάρχουν ανάγκες ασθενών για τις οποίες δεν 
υπάρχει κανένα εμπορικά διαθέσιμο in vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν, όπως για τη 
διάγνωση πολύ σπάνιων ασθενειών ή την ταυτοποίηση αναδυόμενων παθογόνων. Τα ιδρύματα 
υγείας παίζουν ζωτικό ρόλο στην προστασία της δημόσιας υγείας, κατασκευάζοντας εσωτερικά 
αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Οι τροπολογίες αυτές έχουν ως στόχο τη διατήρηση αυτής 
της λειτουργίας για τη δημόσια υγεία με την ταυτόχρονη διασφάλιση ότι η ασφάλεια των 
ασθενών είναι ύψιστης σημασίας.

Τροπολογία 142
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη διατηρούν το 
δικαίωμα περιορισμού της κατασκευής 
και χρήσης εσωτερικά οποιουδήποτε 
τύπου in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος όσον αφορά 
τις πτυχές που δεν καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό και μπορεί δε να 
επιβάλουν περισσότερες απαιτήσεις 
ασφάλειας για την κατασκευή και χρήση 
των εν λόγω ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση καταργεί την πιθανότητα κατασκευής ή τροποποίησης ιατροτεχνολογικών 
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προϊόντων κλάσης Δ από τα ιδρύματα υγείας. Υπάρχουν ανάγκες ασθενών για τις οποίες δεν 
υπάρχει κανένα εμπορικά διαθέσιμο in vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν, όπως για τη 
διάγνωση πολύ σπάνιων ασθενειών ή την ταυτοποίηση αναδυόμενων παθογόνων. Τα ιδρύματα 
υγείας παίζουν ζωτικό ρόλο στην προστασία της δημόσιας υγείας, κατασκευάζοντας εσωτερικά 
αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Οι τροπολογίες αυτές έχουν ως στόχο τη διατήρηση αυτής 
της λειτουργίας για τη δημόσια υγεία με την ταυτόχρονη διασφάλιση ότι η ασφάλεια των 
ασθενών είναι ύψιστης σημασίας.

Τροπολογία 143
Anja Weisgerber, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Γενετικές πληροφορίες, παροχή 
συμβουλών και ελεύθερη συναίνεση
1. Ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τους σκοπούς γενετικής δοκιμής 
μόνον εφόσον η δοκιμή αυτή διεξάγεται 
από πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά στο 
ιατρικό επάγγελμα δυνάμει της ισχύουσας 
εθνικής νομοθεσίας.
2. Ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τους σκοπούς γενετικής δοκιμής 
μόνον εφόσον προστατεύονται τα 
δικαιώματα, η ασφάλεια και η ευζωία 
των συμμετεχόντων στη δοκιμή και 
εφόσον αναμένεται ότι τα κλινικά 
δεδομένα που παράγονται κατά τη 
διάρκεια της δοκιμής θα είναι αξιόπιστα 
και έγκυρα.
3. Πριν από τη χρήση προϊόντος για τους 
σκοπούς γενετικής δοκιμής, το πρόσωπο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
παρέχει στον ενδιαφερόμενο 
συμμετέχοντα στη δοκιμή κατάλληλες 
πληροφορίες σχετικά με τη φύση, τη 
σημασία και τις επιπτώσεις της γενετικής 
δοκιμής.
4. Πριν από τη χρήση προϊόντος για τους 
σκοπούς γενετικής δοκιμής, το πρόσωπο 
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που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
παρέχει στον ενδιαφερόμενο 
συμμετέχοντα στη δοκιμή κατάλληλες και 
κατανοητές συμβουλές στον τομέα της 
γενετικής, χωρίς να προδικάζεται το 
αποτέλεσμα. Οι συμβουλές στον τομέα 
της γενετικής περιλαμβάνουν ιατρικές, 
δεοντολογικές, κοινωνικές, ψυχολογικές 
και νομικές πτυχές.
Η μορφή και η έκταση των συμβουλών 
στον τομέα της γενετικής πρέπει να 
ορίζονται σύμφωνα με τις επιπτώσεις των 
αποτελεσμάτων της δοκιμής και τη 
σημασία αυτών για το πρόσωπο ή τα 
μέλη της οικογένειας του εν λόγω 
προσώπου, συμπεριλαμβανομένων 
πιθανών επιπλοκών σε σχέση με τις 
επιλογές αναπαραγωγής.
5. Ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τους σκοπούς γενετικής δοκιμής 
μόνον μετά την ελεύθερη και εν επιγνώσει 
συναίνεση του ενδιαφερόμενου 
συμμετέχοντος στη δοκιμή. Η συναίνεση 
είναι ρητή και παρέχεται γραπτώς. Η 
συναίνεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή γραπτώς ή προφορικώς.
6. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι 
ανήλικος, λαμβάνεται η εν επιγνώσει 
συναίνεση των γονέων ή του νομικού 
εκπροσώπου. Η συναίνεση αυτή 
αντικατοπτρίζει την εικαζόμενη βούληση 
του ανηλίκου και μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή χωρίς αρνητικές 
συνέπειες για τον ανήλικο. Σε περίπτωση 
που ο συμμετέχων είναι ανίκανος προς 
δικαιοπραξία ενήλικος ο οποίος δεν 
μπορεί να παράσχει εν επιγνώσει 
συναίνεση, λαμβάνεται η εν επιγνώσει 
συναίνεση του νομικού εκπροσώπου. Η 
συναίνεση αντικατοπτρίζει την 
εικαζόμενη βούληση του ενδιαφερόμενου 
και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 
χωρίς αρνητικές συνέπειες για το 
πρόσωπο αυτό.
Προϊόντα τα οποία παρέχουν 
πληροφορίες για γενετικό νόσημα το 
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οποίο παρουσιάζεται σε ενηλίκους ή έχει 
επιπτώσεις στον οικογενειακό 
προγραμματισμό, δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σε ανηλίκους, εκτός 
εάν υφίστανται δυνατότητες προληπτικής 
αγωγής πριν από την ηλικία στην οποία 
το άτομο που υποβάλλεται σε δοκιμή έχει 
ικανότητα δικαιοπραξίας.
7. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή 
προληπτικού γενετικού ελέγχου με σκοπό 
την εξακρίβωση γενετικών 
χαρακτηριστικών του εμβρύου σχετικά με 
νόσημα το οποίο, βάσει της γενικά 
αναγνωρισμένης ιατρικής γνώσης και 
τεχνολογίας, εκδηλώνεται μετά τη 
συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας.
8. Ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τον προσδιορισμό του φύλου στο 
πλαίσιο προγεννητικής διάγνωσης, μόνον 
εφόσον ο προσδιορισμός υπηρετεί ιατρικό 
σκοπό και υπάρχει κίνδυνος σοβαρής 
κληρονομικής νόσου που εξαρτάται από 
το φύλο. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
2 παράγραφοι 1 και 2, ο ίδιος περιορισμός 
χρήσης ισχύει για προϊόντα τα οποία δεν 
προορίζονται για την εκπλήρωση 
συγκεκριμένου ιατρικού σκοπού.
9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
σχετικά με τη χρήση προϊόντων για τον 
σκοπό γενετικών δοκιμών δεν εμποδίζουν 
τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν, για λόγους προστασίας της 
υγείας ή της δημόσιας τάξης, 
αυστηρότερες εθνικές νομοθετικές 
διατάξεις στο τομέα αυτόν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το νέο αυτό κεφάλαιο αναφέρεται σε μακρόχρονα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
άλλων διεθνών οργανισμών όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΟΣΑ. Οι γενετικές 
δοκιμές πρέπει να διεξάγονται από επαγγελματίες του ιατρικού τομέα μετά από παροχή 
κατάλληλων συμβουλών στον τομέα της γενετικής. Η εν επιγνώσει συναίνεση προβλέπεται στο 
πλαίσιο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και πρέπει, κατά συνέπεια, να συμπεριληφθεί στη 
νομοθεσία.
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Τροπολογία 144
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
1. Ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς 
γενετικής δοκιμής μόνον εφόσον η 
ένδειξη δοθεί από πρόσωπα που έχουν 
γίνει δεκτά στο ιατρικό επάγγελμα 
δυνάμει της ισχύουσας εθνικής 
νομοθεσίας έπειτα από προσωπική 
διαβούλευση.
2. Ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς 
γενετικής δοκιμής μόνο με τρόπο που 
προστατεύει τα δικαιώματα, την 
ασφάλεια και την ευζωία των 
συμμετεχόντων και εφόσον τα κλινικά 
δεδομένα που παράγονται κατά τη 
διάρκεια του γενετικού ελέγχου θα είναι 
αξιόπιστα και έγκυρα.
3. Πληροφόρηση. Πριν από τη χρήση 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος για τους 
σκοπούς γενετικής δοκιμής, το πρόσωπο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
παρέχει στο ενδιαφερόμενο άτομο 
κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη 
φύση, τη σημασία και τις επιπτώσεις της 
γενετικής δοκιμής.
4. Συμβουλευτική σε θέματα γενετικής. Η 
παροχή κατάλληλων συμβουλών στον 
τομέα της γενετικής είναι υποχρεωτική 
πριν από τη χρήση ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος για τους 
σκοπούς προγνωστικής και 
προγεννητικής δοκιμής και μετά από τη 
διάγνωση μιας γενετικής πάθησης. Αυτές 
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περιλαμβάνουν ιατρικές, δεοντολογικές, 
κοινωνικές, ψυχολογικές και νομικές 
πτυχές και πρέπει να παρέχονται από 
ιατρούς ειδικευμένους στη 
συμβουλευτική σε θέματα γενετικής.
Η μορφή και η έκταση των συμβουλών 
στον τομέα της γενετικής ορίζονται 
σύμφωνα με τις επιπτώσεις των 
αποτελεσμάτων της δοκιμής και τη 
σημασία αυτών για το πρόσωπο ή τα 
μέλη της οικογένειας του εν λόγω 
προσώπου, συμπεριλαμβανομένων 
πιθανών επιπλοκών σε σχέση με τις 
επιλογές αναπαραγωγής.
5. Συναίνεση. Ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους 
σκοπούς γενετικής δοκιμής μόνον μετά 
την ελεύθερη και εν επιγνώσει συναίνεση 
του ενδιαφερόμενου ατόμου. Η συναίνεση 
πρέπει να είναι ρητή και να παρέχεται 
γραπτώς. Μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή γραπτώς ή προφορικώς.
6. Δοκιμές σε ανήλικους. Σε περίπτωση 
που ο συμμετέχων είναι ανήλικος, 
λαμβάνεται η εν επιγνώσει συναίνεση των 
γονέων ή του νομικού εκπροσώπου· η 
συναίνεση αυτή πρέπει να 
αντικατοπτρίζει την εικαζόμενη βούληση 
του ανηλίκου και μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή χωρίς αρνητικές 
συνέπειες για τον ανήλικο. Σε περίπτωση 
που ο συμμετέχων είναι ανίκανος προς 
δικαιοπραξία ενήλικας ο οποίος δεν 
μπορεί να παράσχει εν επιγνώσει
συναίνεση, λαμβάνεται η εν επιγνώσει 
συναίνεση του νομικού εκπροσώπου· η 
συναίνεση πρέπει να αντικατοπτρίζει την 
εικαζόμενη βούληση του ενδιαφερόμενου 
και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 
χωρίς αρνητικές συνέπειες για το 
πρόσωπο αυτό.
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
προβλέπουν μια γενετική πάθηση που έχει 
επιπτώσεις για ασθένειες μετά την 
ενηλικίωση ή για τον οικογενειακό 
προγραμματισμό, δεν χρησιμοποιούνται 
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σε ανήλικους εκτός αν υπάρχουν 
διαθέσιμα προληπτικά μέτρα πριν το 
άτομο φτάσει σε ηλικία που μπορεί να 
παράσχει συναίνεση.
7. Ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τον προσδιορισμό του φύλου στο 
πλαίσιο προγεννητικής διάγνωσης, μόνον 
εφόσον ο προσδιορισμός υπηρετεί ιατρικό 
σκοπό και υπάρχει κίνδυνος σοβαρής 
κληρονομικής νόσου που εξαρτάται από
το φύλο. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
2 παράγραφοι 1 και 2, αυτό ισχύει επίσης 
για προϊόντα τα οποία δεν προορίζονται 
για την εκπλήρωση συγκεκριμένου 
ιατρικού σκοπού.
8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
σχετικά με τη χρήση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων για τον σκοπό γενετικών 
δοκιμών δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη 
να διατηρούν ή να θεσπίζουν, για λόγους 
προστασίας της υγείας ή της δημόσιας 
τάξης, αυστηρότερες εθνικές νομοθετικές 
διατάξεις στο τομέα αυτόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέο στοιχείο στην παράγραφο 5 σε σύγκριση με τη διατύπωση στο σχέδιο έκθεσης (Τροπολογία 
30). Η τροπολογία αυτή διασαφηνίζει επίσης τον σκοπό του άρθρου 4α παράγραφος 4 έπειτα 
από διαβούλευση με τους σκιώδεις εισηγητές και τους εμπειρογνώμονες. Πρέπει να καταστεί 
σαφές ότι η συμβουλευτική σε θέματα γενετικής δεν είναι υποχρεωτική όταν απλά επιβεβαιώνει 
μια συγκεκριμένη διάγνωση και επίσης δεν είναι απαραίτητη για συνοδούς διάγνωσης ή όταν η 
γενετική δοκιμή έχει φυσιολογικό εύρημα.

Τροπολογία 145
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη κάθε εθνικής 
νομοθεσίας που διέπει την άσκηση του 

2. Ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο 
δεν διατίθεται στην αγορά αλλά 
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ιατρικού επαγγέλματος, ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο δεν 
διατίθεται στην αγορά αλλά 
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο εμπορικής 
δραστηριότητας για την παροχή 
διαγνωστικής ή θεραπευτικής υπηρεσίας η 
οποία παρέχεται μέσω υπηρεσιών της 
κοινωνίας των πληροφοριών, κατά την 
έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 98/34/EΚ ή με άλλα μέσα
επικοινωνίας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
εγκατεστημένο στην Ένωση τηρεί τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

χρησιμοποιείται στο πλαίσιο εμπορικής 
δραστηριότητας για την παροχή 
διαγνωστικής ή θεραπευτικής υπηρεσίας η 
οποία παρέχεται με οποιοδήποτε μέσο
επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών της κοινωνίας των 
πληροφοριών) σε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση 
τηρεί τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 146
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν 
μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως, 
υποχρεούνται, κατόπιν αιτήσεως από την 
αρμόδια αρχή, να διαθέτουν αμέσως τα 
στοιχεία των οντοτήτων που εκτελούν 
πωλήσεις μέσω ταχυδρομικών 
παραγγελιών.

Or. pl

Justification

Zapisy, które zostały zaproponowane przez Komisję w projektach rozporządzeń nie są 
wystarczające i tym samym nie zabezpieczają w przedmiotowym zakresie interesów państw 
członkowskich. Utrzymanie propozycji komisyjnej, która została już ugruntowana w praktyce 
organów kompetentnych spowoduje, że w internecie będą obecne reklamy wprowadzające w 
błąd potencjalnego nabywcę wyrobów, gdyż będzie można oferować produkty, dla których nie 
przeprowadzono procedury oceny zgodności, a dopiero w momencie ich sprzedaży, będzie 
trzeba zapewnić, że taki wyrób spełnia wymagania. Jest to niepokojące i dlatego należy 
umożliwić organom kompetentnym, możliwość zdobycia wiedzy, kto zamieszczał takie 
ogłoszenia w przypadku otrzymania sygnału z rynku, że właśnie wyrób niespełniający 
wymagań, w tym nawet niebezpieczny dla zdrowia lub życia użytkownika, został w taki sposób 
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sprzedany i aby dostarczyciele usług internetowych udostępniali dane o podmiotach 
zamieszczających reklamy wyrobów w internecie.

Τροπολογία 147
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στην 
αγορά, η διάθεση προς χρήση, η διανομή, 
η παράδοση και η διάθεση προϊόντων 
των οποίων η ονομασία, η σήμανση ή οι 
οδηγίες χρήσης ενδέχεται να είναι 
παραπλανητικές ως προς τα 
χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις του 
προϊόντος:
α) αποδίδοντας στο προϊόν 
χαρακτηριστικά, λειτουργίες και 
αποτελέσματα τα οποία δεν έχει· 
β) δημιουργώντας την ψευδή εντύπωση 
ότι η θεραπεία ή η διάγνωση με τη χρήση 
του προϊόντος θα είναι σίγουρα επιτυχής 
και μη ενημερώνοντας σχετικά με τους 
πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τη 
χρήση του προϊόντος σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη χρήση ή από τη χρήση για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το 
προβλεπόμενο·
γ) προτείνοντας χρήσεις ή 
χαρακτηριστικά του προϊόντος 
διαφορετικά από εκείνα που δηλώθηκαν 
κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.
Το διαφημιστικό υλικό, οι παρουσιάσεις 
και οι πληροφορίες σχετικά με το προϊόν 
δεν πρέπει να παραπλανούν, όπως 
ορίζεται στην πρώτη πρόταση.

Or. pl
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Justification

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 
przepisów. Należy wprowadzić zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, co do właściwości i 
przeznaczenia wyrobów, gdyż  wpłynie to pozytywnie na ochronę europejczyków przed 
nieetycznym postępowaniem, które może doprowadzić nawet do zaniechania właściwego 
leczenia medycznego przy zastosowaniu wyrobu, który obiecywał dużo, ale w zasadzie nie 
leczy lub nie udowodniono wskazania zawartego w instrukcjach o dane kliniczne. W obszarze 
produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 
zaopatrzona w stosowne zdanie informujące, że przed skorzystaniem z leku należy skorzystać 
z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 
wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy.

Τροπολογία 148
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα 
πρότυπα ή όταν τα σχετικά 
εναρμονισμένα πρότυπα δεν είναι επαρκή,
η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κοινές τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με 
τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
επιδόσεων που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι, με τον τεχνικό φάκελο που 
παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ ή με τα 
κλινικά τεκμήρια και την παρακολούθηση 
μετά τη διάθεση στην αγορά που 
παρατίθεται στο παράρτημα ΧΙΙ. Οι κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές εκδίδονται μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 84 παράγραφος 3.

1. Για ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
κατηγορίας Δ και όπως απαιτείται για 
συνοδούς διάγνωσης, όταν δεν υπάρχουν 
εναρμονισμένα πρότυπα ή όταν πρέπει να 
αντιμετωπιστούν ζητήματα δημόσιας 
υγείας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κοινές τεχνικές προδιαγραφές 
σχετικά με τις γενικές απαιτήσεις 
ασφάλειας και επιδόσεων που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι, με τον 
τεχνικό φάκελο που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΙΙ ή με τα κλινικά τεκμήρια και 
την παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά που παρατίθεται στο παράρτημα 
ΧΙΙ. Οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές 
εκδίδονται μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 84 παράγραφος 3.

Or. en

Justification

This is shifting the consultation process to the development of Common Technical 
Specifications for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for 
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those tests. Those minimal performance requirements would also be available to the users 
ensuring a better transparency of the system. In addition, the consultation of EMA or 
competent authorities for medicinal products would not be appropriate in regard to the 
performance of the IVD tests to be used together with the personalized medicine. None of 
them have the necessary competences and mandate regarding the assessment of the safety and 
performance of those tests.

Τροπολογία 149
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι σχετικοί επιστημονικοί 
εμπειρογνώμονες από τα διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν στη 
σύνταξη των κοινών τεχνικών 
προδιαγραφών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο την μετατόπισης από τη διαδικασία διαβούλευσης στην ανάπτυξη κοινών τεχνικών 
προδιαγραφών για τους συνοδούς διάγνωσης, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι συμμετέχουν 
εμπειρογνώμονες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πιο συγκεκριμένα, για την ανάπτυξη κοινών 
τεχνικών προδιαγραφών για τους συνοδούς διάγνωσης, συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τον 
τομέα των in vitro διαγνωστικών καθώς και από αρμόδιες αρχές για τα φάρμακα και/ή τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Τροπολογία 150
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον 
τεχνικό φάκελο, με τη βοήθεια του οποίου 
αξιολογείται η συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος με τις 

2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον 
τεχνικό φάκελο, με τη βοήθεια του οποίου 
αξιολογείται η συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος με τις 



PE510.740v01-00 60/110 AM\935941EL.doc

EL

απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Ο 
τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει τα 
στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα 
ΙΙ.

απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Ο 
τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει τα 
στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα 
ΙΙ και είναι προσβάσιμος από το κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τεχνικά δεδομένα και τα κλινικά τεκμήρια που υποβάλλονται από τους κατασκευαστές 
πρέπει να είναι προσβάσιμα από το κοινό για να εξασφαλιστούν ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα 
για τον καταναλωτή.

Τροπολογία 151
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 85 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει, βάσει της τεχνικής 
προόδου, τα στοιχεία του τεχνικού 
φακέλου που παρατίθεται στο παράρτημα 
ΙΙ.

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 152
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα για αυτοδιάγνωση ή δοκιμή 
κοντά στον ασθενή, οι πληροφορίες που 
προβλέπονται από το τμήμα 17 του 

Όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα για αυτοδιάγνωση ή δοκιμή 
κοντά στον ασθενή, οι πληροφορίες που 
προβλέπονται από το τμήμα 17 του 
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παραρτήματος Ι παρέχονται στη γλώσσα (ή 
στις γλώσσες) του κράτους μέλους στο 
οποίο το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
παραδίδεται στον χρήστη για τον οποίο 
προορίζεται.

παραρτήματος Ι είναι εύκολα κατανοητές 
και παρέχονται στη γλώσσα (ή στις 
γλώσσες) του κράτους μέλους στο οποίο το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν παραδίδεται στον 
χρήστη για τον οποίο προορίζεται.

Or. en

Τροπολογία 153
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Ενημερώνουν τους διανομείς και, κατά 
περίπτωση, τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο επίσης.

8. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Ενημερώνουν τους διανομείς, τους 
εισαγωγείς και, κατά περίπτωση, τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επίσης.

Or. cs

Τροπολογία 154
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 

8. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
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συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Ενημερώνουν τους διανομείς και, κατά 
περίπτωση, τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο επίσης.

συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Ενημερώνουν την αρμόδια εθνική αρχή,
τους διανομείς και, κατά περίπτωση, τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επίσης.

Or. en

Τροπολογία 155
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση 
αρμόδιας αρχής, οι κατασκευαστές 
παρέχουν σ’ αυτήν όλες τις πληροφορίες 
και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για 
να αποδειχθεί η συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, σε επίσημη 
γλώσσα της Ένωσης η οποία κατανοείται 
εύκολα από την εν λόγω αρχή. 
Συνεργάζονται με την αρχή αυτή μετά από 
αίτημά της, για κάθε διορθωτικό μέτρο που 
πρέπει να ληφθεί ώστε να αποσοβηθούν οι 
κίνδυνοι από τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά ή 
τα οποία έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται.

9. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση 
αρμόδιας αρχής, οι κατασκευαστές 
παρέχουν σ’ αυτήν όλες τις πληροφορίες 
και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για 
να αποδειχθεί η συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, σε επίσημη 
γλώσσα της Ένωσης η οποία κατανοείται 
εύκολα από την εν λόγω αρχή. 
Συνεργάζονται με την αρχή αυτή μετά από 
αίτημά της, για κάθε διορθωτικό μέτρο που 
πρέπει να ληφθεί ώστε να αποσοβηθούν οι 
κίνδυνοι από τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά ή 
τα οποία έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται.

Αν υπάρχουν στοιχεία που να 
υποδηλώνουν ότι ένα in vitro 
ιατροτεχνολογικό προϊόν έχει προκαλέσει 
ζημιά, ο χρήστης που πιθανώς υπέστη 
ζημιά, ο δικαιοδόχος του, η υποχρεωτική 
ασφάλιση ασθένειας του ή άλλα τρίτα 
μέρη που επηρεάζονται από τη ζημιά 
μπορεί επίσης να απαιτήσουν τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
πρόταση 1 από τον κατασκευαστή ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.
Αυτό το δικαίωμα στην πληροφόρηση 
υπάρχει επίσης, υπό τους όρους που 
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αναφέρονται στην πρόταση 1, έναντι των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που 
είναι υπεύθυνες για την εποπτεία του 
αντίστοιχου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, καθώς και έναντι κάθε 
κοινοποιημένου οργανισμού που εξέδωσε 
πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 45 ή 
που εμπλέκεται με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο στη διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης του εν λόγω 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που θα αποδείξουν τα 
ελαττώματα των in vitro ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν βλάψει τους χρήστες, αυτό το 
νέο δικαίωμα στην πληροφόρηση αποκαθιστά στην ισορροπία προς όφελος των χρηστών.

Τροπολογία 156
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση 
αρμόδιας αρχής, οι κατασκευαστές 
παρέχουν σ’ αυτήν όλες τις πληροφορίες 
και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για 
να αποδειχθεί η συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, σε επίσημη 
γλώσσα της Ένωσης η οποία κατανοείται 
εύκολα από την εν λόγω αρχή. 
Συνεργάζονται με την αρχή αυτή μετά από 
αίτημά της, για κάθε διορθωτικό μέτρο που 
πρέπει να ληφθεί ώστε να αποσοβηθούν οι 
κίνδυνοι από τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά ή 
τα οποία έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται.

9. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση 
αρμόδιας αρχής ή ιατρικού ιδρύματος ή 
ένωσης, οι κατασκευαστές παρέχουν 
σ’ αυτήν όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, σε επίσημη 
γλώσσα της Ένωσης η οποία κατανοείται 
εύκολα από τον αιτούντα. Συνεργάζονται 
με την αρμόδια αρχή μετά από αίτημά της, 
για κάθε διορθωτικό μέτρο που πρέπει να 
ληφθεί ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι 
από τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
έχουν διαθέσει στην αγορά ή τα οποία 
έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται.

Or. es
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Τροπολογία 157
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Ο κατασκευαστής του προϊόντος 
έχει την ευθύνη για το προϊόν, την 
διάθεσή του στην αγορά και για την
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
προϊόντος πριν από την διάθεσή του στην 
αγορά. Εάν ο κατασκευαστής δεν είναι 
μόνιμο κάτοικος ή δεν έχει έδρα σε ένα 
κράτος μέλος, την ευθύνη για το εν λόγω 
προϊόν έχει ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος. Εάν ο κατασκευαστής δεν
έχει ορίσει εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο ή αν το προϊόν δεν 
κυκλοφορεί στην αγορά με ευθύνη του 
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου, η ευθύνη βαρύνει τον 
φορέα ο οποίος διέθεσε το προϊόν στην 
αγορά.

Or. pl

Justification

Obecnie stosowana jest koncepcja, że za wyrób odpowiada wytwórca. W przypadku wytwórcy 
mającego swoją siedzibę w państwie trzecim, dalej jest on odpowiadzialny za wyrób, bo 
autoryzowany przedstawiciel zajmuje się tylko przekazywaniem informacji wytwórcy. W tej 
sytuacji bardzo ciężko prowadzi się postępowania wyjaśniające,  nie mówiąc już o 
ewentualnych roszczeniach europejczyków za ewentualne szkody wyrządzone przez wyroby. 
Brak podmiotu odpowiedzialnego za wyrób wprowadzony do obrotu na rynku europejskim 
sprawia, że osoby które ucierpiały w skutek wadliwego wyrobu, nie mogą dochodzić 
naprawienia szkody.

Τροπολογία 158
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 10 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Οι κατασκευαστές 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να 
διαθέτουν ασφάλιση ή αντίστοιχη 
χρηματική ασφάλεια και να φέρουν την 
ευθύνη για τις ζημίες που προκαλούνται 
σε βάρος της υγείας των ατόμων λόγω 
προβλημάτων που συνδέονται με την 
ασφάλεια των προϊόντων.
Οι κατασκευαστές αναλαμβάνουν το 
κόστος που συνεπάγονται για το σύστημα 
υγείας οι θεραπείες, οι επεμβάσεις ή οι 
διαγνωστικές διαδικασίες που 
διενεργούνται σε ασθενείς, λόγω 
ελαττώματος ή δυσλειτουργίας των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα 
με τις υγειονομικές αρχές ή τους ίδιους 
τους κατασκευαστές.
Αναλαμβάνουν επίσης το κόστος της 
απόσυρσης, της επισκευής ή της 
αντικατάστασης των σχετικών 
προϊόντων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μετά τα πρόσφατα περιστατικά εμφύτευσης ελαττωματικών ενθεμάτων στήθους, με αποτέλεσμα 
οι ασθενείς να χρειάζεται να υποστούν διορθωτικές επεμβάσεις και άλλες δαπανηρές 
διαδικασίες παρακολούθησης ή διάγνωσης, κατέστη πλέον εμφανής ότι πρέπει να υφίσταται 
ένας νομοθετικός κανόνας βάσει του οποίου θα μπορεί να απαιτείται από τους κατασκευαστές 
να διαθέτουν ασφάλιση που θα καλύπτει τις προκαλούμενες στους ασθενείς ζημίες και να 
αναλαμβάνουν το κόστος που συνεπάγεται για τα συστήματα υγείας.

Τροπολογία 159
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Οι κατασκευαστές 
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ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να 
διαθέτουν ασφάλιση ή αντίστοιχη 
χρηματική ασφάλεια και να φέρουν την 
ευθύνη για τις ζημίες που προκαλούνται 
σε βάρος της υγείας των ατόμων λόγω 
προβλημάτων που συνδέονται με την 
ασφάλεια των προϊόντων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μετά τα πρόσφατα περιστατικά εμφύτευσης ελαττωματικών ενθεμάτων στήθους, με αποτέλεσμα 
οι ασθενείς να χρειάζεται να υποστούν διορθωτικές επεμβάσεις και άλλες δαπανηρές 
διαδικασίες παρακολούθησης ή διάγνωσης, κατέστη πλέον εμφανής ότι πρέπει να υφίσταται 
ένας νομοθετικός κανόνας βάσει του οποίου θα μπορεί να απαιτείται από τους κατασκευαστές 
να διαθέτουν ασφάλιση που θα καλύπτει τις προκαλούμενες στους ασθενείς ζημίες και να 
αναλαμβάνουν το κόστος που συνεπάγεται για τα συστήματα υγείας.

Τροπολογία 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10β. Οι κατασκευαστές αναλαμβάνουν το 
κόστος που συνεπάγονται για το σύστημα 
υγείας οι θεραπείες, οι επεμβάσεις ή οι 
διαγνωστικές διαδικασίες που 
διενεργούνται σε ασθενείς, λόγω 
ελαττώματος ή δυσλειτουργίας των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα 
με τις υγειονομικές αρχές ή τους ίδιους 
τους κατασκευαστές.
Αναλαμβάνουν επίσης το κόστος της 
απόσυρσης, της επισκευής ή της 
αντικατάστασης των σχετικών 
προϊόντων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μετά τα πρόσφατα περιστατικά εμφύτευσης ελαττωματικών ενθεμάτων στήθους, με αποτέλεσμα 
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οι ασθενείς να χρειάζεται να υποστούν διορθωτικές επεμβάσεις και άλλες δαπανηρές 
διαδικασίες παρακολούθησης ή διάγνωσης, κατέστη πλέον εμφανής ότι πρέπει να υφίσταται 
ένας νομοθετικός κανόνας βάσει του οποίου θα μπορεί να απαιτείται από τους κατασκευαστές 
να διαθέτουν ασφάλιση που θα καλύπτει τις προκαλούμενες στους ασθενείς ζημίες και να 
αναλαμβάνουν το κόστος που συνεπάγεται για τα συστήματα υγείας.

Τροπολογία 161
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Για να εξασφαλιστεί ότι οι ασθενείς που 
έχουν υποστεί ζημιά θα αποζημιωθούν 
για τυχόν ζημιές και για την αποφυγή 
αδυναμίας πληρωμής του κατασκευαστή, 
οι κατασκευαστές υποχρεούνται να 
συνάψουν σύμβαση ασφάλισης αστικής 
ευθύνης με επαρκή ελάχιστη κάλυψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης με επαρκή ελάχιστη κάλυψη θα εξασφάλιζε την αποφυγή του 
κινδύνου ζημιάς, καθώς και του κινδύνου αδυναμίας πληρωμής του κατασκευαστή από τους 
ασθενείς που έχουν υποστεί ζημιά και τους πληρωτές που είναι υπεύθυνοι για το κόστος της 
θεραπείας.

Τροπολογία 162
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ορισμός εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου είναι έγκυρος μόνον όταν 
γίνεται αποδεκτός από τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και ισχύει 
τουλάχιστον για όλα τα ιατροτεχνολογικά 

2. Ο ορισμός εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου είναι έγκυρος μόνον όταν 
γίνεται αποδεκτός από τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
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προϊόντα της ίδιας ομάδας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
κοινόχρηστης ονομασίας.

Or. cs

Τροπολογία 163
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 43·

(α) να διατηρεί στη διάθεση των αρμόδιων 
αρχών και για το χρονικό διάστημα που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 
περίληψη του τεχνικού φακέλου, τη 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και, κατά 
περίπτωση, αντίγραφο του σχετικού 
πιστοποιητικού, καθώς και τυχόν 
συμπληρώματος, που εκδίδεται σύμφωνα 
με το άρθρο 43·

Or. cs

Τροπολογία 164
Milan Cabrnoch

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. cs

Τροπολογία 165
Milan Cabrnoch
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους 
να πιστεύει ότι το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, τότε 
δεν διαθέτει το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
στην αγορά πριν από τη συμμόρφωσή 
του. Εφόσον το ιατροτεχνολογικό προϊόν
ενέχει κίνδυνο, ο εισαγωγέας ενημερώνει 
για το γεγονός αυτό τον κατασκευαστή και 
τον εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο, 
καθώς και την αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

Εφόσον εισαγωγέας θεωρεί ότι το
ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού ή ενέχει κίνδυνο, ο 
εισαγωγέας ενημερώνει για το γεγονός 
αυτό τον κατασκευαστή και τον 
εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο, καθώς 
και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους
και διαθέτει το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
στην αγορά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη 
του κατασκευαστή.

Or. cs

Τροπολογία 166
Milan Cabrnoch

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.

3. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν τους είναι 
καταχωρισμένο στο ηλεκτρονικό 
σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 23 
παράγραφος 2.

Or. cs
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Τροπολογία 167
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω 
το ιατροτεχνολογικό προϊόν βρίσκεται 
υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες 
αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε 
κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις 
γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
επιδόσεων του παραρτήματος Ι.

5. Όταν κρίνεται σκόπιμο σε σχέση με 
τους κινδύνους που παρουσιάζει ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, οι εισαγωγείς 
διερευνούν και τηρούν μητρώο 
καταγγελιών, μη συμβατών προϊόντων 
και περιπτώσεων όπου ένα προϊόν 
αποσύρθηκε από την αγορά ή από την 
κυκλοφορία, και ενημερώνουν σχετικά 
τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο και τους διανομείς.

Or. cs

Τροπολογία 168
Milan Cabrnoch

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 
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.

6. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή 
έχουν λόγους να πιστεύουν ότι 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται 
με τον παρόντα κανονισμό ενημερώνουν 
τον κατασκευαστή και τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 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 43, για το επίμαχο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, παρέχοντας 
λεπτομέρειες ιδίως όσον αφορά τη μη 
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συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά 
μέτρα που έλαβαν.

Or. cs

Τροπολογία 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά, 
οι διανομείς εξακριβώνουν ότι πληρούνται 
οι ακόλουθες απαιτήσεις:

Πριν εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος για πρώτη 
φορά στην αγορά, οι διανομείς 
εξακριβώνουν ότι πληρούνται οι 
ακόλουθες απαιτήσεις:

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο διανομέας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του προϊόντος στο πλαίσιο της αλυσίδας 
διανομής. Η ασφάλεια του προϊόντος ή η πληρότητα των εγγράφων εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιότητας του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα.

Τροπολογία 170
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ότι το προϊόν συνοδεύεται από τις 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο 
κατασκευαστής σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 7·

(β) εφόσον δεν υφίσταται δήλωση 
συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή του 
εισαγωγέα, το προϊόν συνοδεύεται από τις 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο 
κατασκευαστής σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 7·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο διανομέας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του προϊόντος στο πλαίσιο της αλυσίδας 
διανομής. Η ασφάλεια του προϊόντος ή η πληρότητα των εγγράφων εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιότητας του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα.

Τροπολογία 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ότι ο κατασκευαστής και, κατά 
περίπτωση, ο εισαγωγέας έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 22 και στο άρθρο 11 
παράγραφος 3 αντιστοίχως.

(γ) ότι ο κατασκευαστής και, κατά 
περίπτωση, ο εισαγωγέας έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο διανομέας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του προϊόντος στο πλαίσιο της αλυσίδας 
διανομής. Η ασφάλεια του προϊόντος ή η πληρότητα των εγγράφων εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιότητας του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα.

Τροπολογία 172
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να 
πιστεύει ότι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού, τότε δεν διαθέτει 
το ιατροτεχνολογικό προϊόν στην αγορά 
πριν αυτό συμμορφωθεί. Εφόσον το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ενέχει κίνδυνο, ο 
διανομέας ενημερώνει για το γεγονός αυτό 
τον κατασκευαστή και, κατά περίπτωση,

Εφόσον διανομέας θεωρεί ότι ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού ή ενέχει κίνδυνο, ο 
διανομέας ενημερώνει για το γεγονός αυτό 
τον κατασκευαστή και τον 
εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο, καθώς 
και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, 
και διαθέτει το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
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τον εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο και 
τον εισαγωγέα, καθώς και την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος.

στην αγορά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη 
του κατασκευαστή.

Or. cs

Τροπολογία 173
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο 
στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον 
παρόντα κανονισμό ενημερώνουν αμέσως 
τον κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και 
τον εισαγωγέα και βεβαιώνονται ότι έχουν 
ληφθεί τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για 
να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και, εάν 
χρειάζεται, για να αποσυρθεί ή να 
ανακληθεί το προϊόν. Εάν ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ενέχει κίνδυνο, 
ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών στα οποία έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν, παρέχοντας λεπτομέρειες ιδίως 
όσον αφορά τη μη συμμόρφωση και τα 
τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο 
στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον 
παρόντα κανονισμό ενημερώνουν αμέσως 
τον κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και 
τον εισαγωγέα και βεβαιώνονται, στο 
πλαίσιο του πεδίου δραστηριοτήτων τους,
ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και, εάν 
χρειάζεται, για να αποσυρθεί ή να 
ανακληθεί το προϊόν. Εάν ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ενέχει κίνδυνο, 
ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών στα οποία έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν, παρέχοντας λεπτομέρειες ιδίως 
όσον αφορά τη μη συμμόρφωση και τα 
τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να πραγματοποιείται διαχωρισμός των διαφόρων παραγόντων στο πλαίσιο της αλυσίδας 
εφοδιασμού.
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Τροπολογία 174
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο 
στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον 
παρόντα κανονισμό ενημερώνουν αμέσως 
τον κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και 
τον εισαγωγέα και βεβαιώνονται ότι έχουν 
ληφθεί τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για 
να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και, εάν 
χρειάζεται, για να αποσυρθεί ή να 
ανακληθεί το προϊόν. Εάν ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ενέχει κίνδυνο, 
ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών στα οποία έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν, παρέχοντας λεπτομέρειες ιδίως 
όσον αφορά τη μη συμμόρφωση και τα 
τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο 
στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον 
παρόντα κανονισμό ενημερώνουν αμέσως 
τον κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και 
τον εισαγωγέα και βεβαιώνονται ότι, εντός 
των ορίων των αντίστοιχων 
δραστηριοτήτων του, έχουν ληφθεί τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και, εάν 
χρειάζεται, για να αποσυρθεί ή να 
ανακληθεί το προϊόν. Εάν ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ενέχει κίνδυνο, 
ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών στα οποία έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν, παρέχοντας λεπτομέρειες ιδίως 
όσον αφορά τη μη συμμόρφωση και τα 
τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν κάνει διάκριση μεταξύ των διαφορετικών ρόλων και αρμοδιοτήτων των 
ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού των in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Όλοι οι διανομείς έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, ορισμένες από 
τις οποίες στην πράξη δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Η πρόταση αυτή θα συνδέσει την 
υποχρέωση με τη δραστηριότητα που εκτελείται από τον διανομέα. Η τροπολογία αυτή υιοθετεί 
την προσέγγιση του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού 18/2002 περί ασφάλειας των 
τροφίμων.

Τροπολογία 175
Milan Cabrnoch
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι διανομείς παρέχουν στην αρμόδια 
εθνική αρχή, έπειτα από αίτημά της, όλες 
τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Η υποχρέωση αυτή θεωρείται 
ότι εκπληρώνεται όταν ο 
εξουσιοδοτημένος για το επίμαχο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν αντιπρόσωπος, 
κατά περίπτωση, παρέχει τις 
πληροφορίες που ζητούνται. Οι διανομείς 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, έπειτα από αίτημα των τελευταίων, 
για τις ενέργειες που έγιναν ώστε να 
αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν 
καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά.

6. Οι διανομείς συνεργάζονται με τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, έπειτα από αίτημα 
των τελευταίων, για τις ενέργειες που 
έγιναν ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι 
από τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
έχουν καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά.

Or. cs

Τροπολογία 176
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) με δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον 
τίτλο σπουδών που απονέμεται μετά την 
ολοκλήρωση πανεπιστημιακού κύκλου ή 
ισότιμου κύκλου σπουδών στις φυσικές 
επιστήμες, στην ιατρική, στη 
φαρμακολογία, στις σπουδές μηχανικού ή 
σε άλλο σχετικό γνωστικό αντικείμενο και 
με τουλάχιστον διετή επαγγελματική πείρα 
σε κανονιστικά θέματα ή σε συστήματα 
διαχείρισης της ποιότητας στον τομέα των 
in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων·

(α) με δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον 
τίτλο σπουδών που απονέμεται μετά την 
ολοκλήρωση πανεπιστημιακού κύκλου ή 
ισότιμου κύκλου σπουδών σε 
πανεπιστημιακό επίπεδο στις φυσικές 
επιστήμες, στην ιατρική, στη 
φαρμακολογία, στις σπουδές μηχανικού ή 
σε άλλο σχετικό γνωστικό αντικείμενο και 
με τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική 
πείρα σε κανονιστικά θέματα ή σε 
συστήματα διαχείρισης της ποιότητας στον 
τομέα των in vitro διαγνωστικών 
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ιατροτεχνολογικών προϊόντων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το δίπλωμα ή το πιστοποιητικό του ειδικευμένου ατόμου είναι 
επαρκώς υψηλού επιπέδου. Επίσης, η διετής πείρα στον κλάδο δεν εγγυάται ένα επαρκές 
επίπεδο «ειδικών γνώσεων».

Τροπολογία 177
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) με δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον 
τίτλο σπουδών που απονέμεται μετά την 
ολοκλήρωση πανεπιστημιακού κύκλου ή 
ισότιμου κύκλου σπουδών στις φυσικές 
επιστήμες, στην ιατρική, στη 
φαρμακολογία, στις σπουδές μηχανικού ή 
σε άλλο σχετικό γνωστικό αντικείμενο και 
με τουλάχιστον διετή επαγγελματική 
πείρα σε κανονιστικά θέματα ή σε 
συστήματα διαχείρισης της ποιότητας 
στον τομέα των in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων·

(α) με δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον 
τίτλο σπουδών που απονέμεται μετά την 
ολοκλήρωση πανεπιστημιακού κύκλου ή 
ισότιμου κύκλου σπουδών στις φυσικές 
επιστήμες, στην ιατρική, στη 
φαρμακολογία, στις σπουδές μηχανικού ή 
σε άλλο σχετικό γνωστικό αντικείμενο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θεσμοθέτηση ενός ειδικευμένου ατόμου δεν υπάρχει στην τρέχουσα οδηγία. Επιβάλλει ένα 
νέο βάρος στις εταιρείες, ειδικά τις ΜΜΕ. Αυτό είναι απαραίτητο, αλλά δεν θα πρέπει να 
πηγαίνουμε πιο πέρα από την κατάσταση στα πιο προηγμένα κράτη μέλη.

Τροπολογία 178
Anna Rosbach
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) με πενταετή επαγγελματική πείρα σε 
κανονιστικά θέματα ή σε συστήματα 
διαχείρισης της ποιότητας στον τομέα των 
in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.

(β) με δεκαετή επαγγελματική πείρα σε 
κανονιστικά θέματα ή σε συστήματα 
διαχείρισης της ποιότητας στον τομέα των 
in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, καθώς και αποδεδειγμένη εις 
βάθος γνώση τόσο του σχετικού 
θεραπευτικού τομέα όσο και του τύπου ή 
τύπων προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 179
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) με πενταετή επαγγελματική πείρα σε 
κανονιστικά θέματα ή σε συστήματα 
διαχείρισης της ποιότητας στον τομέα των 
in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.

(β) με διετή επαγγελματική πείρα σε 
κανονιστικά θέματα ή σε συστήματα 
διαχείρισης της ποιότητας στον τομέα των 
in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θεσμοθέτηση ενός ειδικευμένου ατόμου δεν υπάρχει στην τρέχουσα οδηγία. Επιβάλλει ένα 
νέο βάρος στις εταιρείες, ειδικά τις ΜΜΕ. Αυτό είναι απαραίτητο, αλλά δεν θα πρέπει να 
πηγαίνουμε πιο πέρα από την κατάσταση στα πιο προηγμένα κράτη μέλη.

Τροπολογία 180
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 θέματα ή σε συστήματα 
διαχείρισης της ποιότητας στον τομέα των 
in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων·

(α) με δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον 
τίτλο σπουδών που απονέμεται μετά την 
ολοκλήρωση πανεπιστημιακού κύκλου ή 
ισότιμου κύκλου σπουδών σε 
πανεπιστημιακό επίπεδο στη νομική, στις 
φυσικές επιστήμες, στην ιατρική, στη 
φαρμακολογία, στις σπουδές μηχανικού ή 
σε άλλο σχετικό γνωστικό αντικείμενο και 
με τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική 
πείρα σε κανονιστικά θέματα ή σε 
συστήματα διαχείρισης της ποιότητας στον 
τομέα των in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το δίπλωμα ή το πιστοποιητικό του ειδικευμένου ατόμου είναι 
επαρκώς υψηλού επιπέδου. Επίσης, η διετής πείρα στον κλάδο δεν εγγυάται ένα επαρκές 
επίπεδο «ειδικών γνώσεων».

Τροπολογία 181
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) με πενταετή επαγγελματική πείρα σε 
κανονιστικά θέματα ή σε συστήματα 
διαχείρισης της ποιότητας στον τομέα των 
in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.

(β) με δεκαετή επαγγελματική πείρα σε 
κανονιστικά θέματα ή σε συστήματα 
διαχείρισης της ποιότητας στον τομέα των 
in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, καθώς και αποδεδειγμένη εις 
βάθος γνώση τόσο του σχετικού 
θεραπευτικού τομέα όσο και του 
προϊόντος ή προϊόντων.

Or. en
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Τροπολογία 182
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι διανομείς ή οι συνδεόμενοι φορείς 
που εκτελούν, εκ μέρους του 
κατασκευαστή, μία ή περισσότερες από 
τις δραστηριότητες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 στοιχεία (α) και (β), 
εξαιρούνται από τις πρόσθετες 
απαιτήσεις των σημείων (3) και (4).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές διανέμουν τα προϊόντα τους στα κράτη μέλη μέσω θυγατρικών ή διανομέων. 
Αυτοί διενεργούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 2. εκ 
μέρους του κατασκευαστή και έπειτα από διαβούλευση με τον κατασκευαστή.  Οι πρόσθετες 
απαιτήσεις για την επισήμανση αυτών των δραστηριοτήτων, των διαδικασιών και των 
επικοινωνιών με τους παραγωγούς κα τις αρχές δεν δικαιολογούνται σε αυτήν την περίπτωση 
και επιφέρουν σημαντικό κόστος.

Τροπολογία 183
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Η χορήγηση της σήμανσης CE 
ακολουθείται από τη δημοσίευση μιας 
περίληψης που περιγράφει τη βάση για τη 
χορήγηση της σήμανσης CE.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η χορήγηση της σήμανσης CE από κοινοποιημένους οργανισμούς πρέπει να αιτιολογείται σε 
μια περίληψη που θα εξηγεί το λόγο για τη χορήγηση πρόσβασης στην αγορά.

Τροπολογία 184
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο ΙΙΙ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο III Κεφάλαιο VII

Ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
καταχώριση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και των οικονομικών φορέων, 
περίληψη ασφάλειας και επιδόσεων, 
ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
καταχώριση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και των οικονομικών φορέων, 
περίληψη ασφάλειας και επιδόσεων, 
ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Or. en

Τροπολογία 185
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για ιατροτεχνολογικά προϊόντα εκτός των 
προϊόντων για αξιολόγηση επιδόσεων, οι 
οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να 
ταυτοποιούν τα ακόλουθα, για το χρονικό 
διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 4:

Για ιατροτεχνολογικά προϊόντα εκτός των 
προϊόντων για αξιολόγηση επιδόσεων, οι 
οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να 
ταυτοποιούν τα ακόλουθα, για χρονικό 
διάστημα 10 ετών:

Or. cs

Τροπολογία 186
Alda Sousa
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) κάθε ίδρυμα υγείας ή κάθε 
επαγγελματία υγείας στο οποίο ή στον 
οποίο προμήθευσαν ιατροτεχνολογικό 
προϊόν.

(γ) κάθε οργανισμό ή κάθε επαγγελματία 
υγείας στο οποίο ή στον οποίο 
προμήθευσαν ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 187
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τη λειτουργία του συστήματός του για 
χορήγηση UDI για χρονικό διάστημα που 
καθορίζεται κατά τον ορισμό του φορέα 
και που είναι τουλάχιστον τρία χρόνια 
μετά τον ορισμό του φορέα·

i) τη λειτουργία του συστήματός του για 
χορήγηση UDI για χρονικό διάστημα που 
καθορίζεται κατά τον ορισμό του φορέα 
και που είναι τουλάχιστον πέντε χρόνια 
μετά τον ορισμό του φορέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα UDI αποτελεί ζωτικό στοιχείο του νέου κανονιστικού συστήματος και οι φορείς 
χορήγησης UDI θα πρέπει να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο βαθμό μονιμότητας για το ρόλο τους

Τροπολογία 188
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 8 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) τη συμβατότητα με ήδη υπάρχοντα 
στην αγορά συστήματα ταυτοποίησης 
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ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την απρόσκοπτη λειτουργία είναι σημαντικό τα συστήματα ιχνηλασιμότητας να είναι 
συμβατά από τεχνική άποψη.

Τροπολογία 189
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 8 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) τη συμβατότητα με άλλα συστήματα 
ιχνηλασιμότητας που χρησιμοποιούνται 
από τους ενδιαφερόμενους φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πιθανό να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας των 
φαρμάκων σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Είναι σημαντικό να 
είναι συμβατά τα συστήματα για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για τα 
φάρμακα, διαφορετικά, θα αποτελέσει ένα σημαντικό και πιθανώς μη διαχειρίσιμο φορτίο για 
τους υπαλλήλους της αλυσίδας εφοδιασμού που εργάζονται και με τα δύο είδη προϊόντων.

Τροπολογία 190
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, δημιουργεί και διαχειρίζεται ένα 
ηλεκτρονικό σύστημα με σκοπό την 

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, δημιουργεί και διαχειρίζεται ένα 
ηλεκτρονικό σύστημα με σκοπό την 
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αντιπαραβολή και την επεξεργασία των 
απαραίτητων και αναλογικών 
πληροφοριών για την περιγραφή και την 
ταυτοποίηση ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και για την ταυτοποίηση του 
κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και του 
εισαγωγέα. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις 
πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται 
από τους οικονομικούς φορείς 
περιλαμβάνονται στο μέρος Α του 
παραρτήματος V.

αντιπαραβολή και την επεξεργασία των 
απαραίτητων και αναλογικών 
πληροφοριών για την περιγραφή και την 
ταυτοποίηση ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και για την ταυτοποίηση του 
κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και του 
εισαγωγέα και για την εξασφάλιση της 
διαφάνειας και της ασφαλούς και 
αποτελεσματικής χρήσης καθιστώντας 
διαθέσιμα στους χρήστες τα τρέχοντα 
τεκμήρια σχετικά με την κλινική 
εγκυρότητα και, κατά περίπτωση, τη 
χρησιμότητα του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις 
πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται 
από τους οικονομικούς φορείς 
περιλαμβάνονται στο μέρος Α του 
παραρτήματος V.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κύριος ρόλος του ηλεκτρονικού συστήματος που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή είναι η 
εξασφάλιση της παροχής πληροφοριών στο κοινό μέσω της διαφανούς πρόσβασης σε 
πληροφορίες σχετικά με την κλινική εγκυρότητα και τις ασφαλείς επιδόσεις των in vitro 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 191
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στις κατηγορίες Γ και Δ, 
εκτός των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
για αξιολόγηση των επιδόσεων, ο 
κατασκευαστής συντάσσει περίληψη για 
την ασφάλεια και τις επιδόσεις. Η 
περίληψη συντάσσεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι σαφής για τον προβλεπόμενο 

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στις κατηγορίες Γ και Δ, 
εκτός των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
για αξιολόγηση των επιδόσεων, ο 
κατασκευαστής συντάσσει εκτενή έκθεση
για την ασφάλεια και τις επιδόσεις. Η 
εκτενής έκθεση συντάσσεται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι σαφής για τον 



PE510.740v01-00 84/110 AM\935941EL.doc

EL

χρήστη. Το σχέδιο αυτής της περίληψης
περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση που 
υποβάλλεται στον κοινοποιημένο 
οργανισμό ο οποίος ασχολείται με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 40, και επικυρώνεται από τον 
οργανισμό αυτό.

προβλεπόμενο χρήστη. Το σχέδιο αυτής 
της εκτενούς έκθεσης περιλαμβάνεται 
στην τεκμηρίωση που υποβάλλεται στον 
κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος 
ασχολείται με την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 40, 
και επικυρώνεται από τον οργανισμό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 192
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στις κατηγορίες Γ και Δ, 
εκτός των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
για αξιολόγηση των επιδόσεων, ο 
κατασκευαστής συντάσσει περίληψη για 
την ασφάλεια και τις επιδόσεις. Η 
περίληψη συντάσσεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι σαφής για τον προβλεπόμενο 
χρήστη. Το σχέδιο αυτής της περίληψης 
περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση που 
υποβάλλεται στον κοινοποιημένο 
οργανισμό ο οποίος ασχολείται με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 40, και επικυρώνεται από τον 
οργανισμό αυτό.

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στις κατηγορίες Γ και Δ, 
εκτός των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
για αξιολόγηση των επιδόσεων, ο 
κατασκευαστής συντάσσει περίληψη για 
την ασφάλεια και τις επιδόσεις. Η 
περίληψη δημοσιοποιείται και 
συντάσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
σαφής για τον προβλεπόμενο χρήστη. Το 
σχέδιο αυτής της περίληψης 
περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση που 
υποβάλλεται στον κοινοποιημένο 
οργανισμό ο οποίος ασχολείται με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 40, και επικυρώνεται από τον 
οργανισμό αυτό. 

Or. en

Τροπολογία 193
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αναπτύσσει και διαχειρίζεται 
την ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Eudamed) 
σύμφωνα με τους όρους και τις 
λεπτομερείς διατάξεις που ορίζονται στο 
άρθρο 27 του κανονισμού (EΕ) [στοιχεία 
του μελλοντικού κανονισμού για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα].

Η Επιτροπή αναπτύσσει και διαχειρίζεται 
την ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Eudamed) 
σύμφωνα με τους όρους και τις 
λεπτομερείς διατάξεις που ορίζονται στο 
άρθρο 27 του κανονισμού (EΕ) [στοιχεία 
του μελλοντικού κανονισμού για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα] και 
εξασφαλίζει την πρόσβαση του κοινού σε 
αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με σκοπό την πλήρη διαφάνεια σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων και για να αποδειχθεί η 
ασφαλής χρήση τους, όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια, τις επιδόσεις 
και τα περιστατικά των in vitro ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να είναι διαθέσιμες στο 
κοινό.

Τροπολογία 194
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή αναπτύσσει και διαχειρίζεται 
την ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Eudamed) 
σύμφωνα με τους όρους και τις 
λεπτομερείς διατάξεις που ορίζονται στο 
άρθρο 27 του κανονισμού (EΕ) [στοιχεία 
του μελλοντικού κανονισμού για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα].

Η Επιτροπή αναπτύσσει και διαχειρίζεται 
την ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Eudamed) 
σύμφωνα με τους όρους και τις 
λεπτομερείς διατάξεις που ορίζονται στο 
άρθρο 27 του κανονισμού (EΕ) [στοιχεία 
του μελλοντικού κανονισμού για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα].

Η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη των ομάδων 
ασθενών και των επαγγελματιών υγείας 
κατά την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
τράπεζας δεδομένων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων παρέχει την κύρια πύλη μέσω της οποίας είναι εφικτή η 
πρόσβαση σε ζωτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια υγεία. Οι πληροφορίες που 
σχετίζονται με καταχωρισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, οικονομικούς φορείς, κλινικές 
έρευνες, δεδομένα για την επαγρύπνηση και δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να
είναι διαθέσιμες, τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους επαγγελματίες υγείας.

Τροπολογία 195
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν 
ότι η αξιολόγηση και η παρακολούθηση 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο θα 
διεξάγεται από έναν εθνικό οργανισμό 
διαπίστευσης κατά την έννοια και 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
765/2008.

Or. en

Justification

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be appointed for its implementation,  transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of 
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves. 
In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member 
States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.

Τροπολογία 196
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – πρώτο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η αρμόδια για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς εθνική αρχή διαθέτει επαρκές 
κατάλληλο προσωπικό για την ορθή 
εκτέλεση των καθηκόντων της.

Η αρμόδια για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς εθνική αρχή διαθέτει επαρκές 
μόνιμο και κατάλληλο «εσωτερικό»
προσωπικό για την ορθή εκτέλεση των 
καθηκόντων της. Η συμμόρφωση προς 
την υποχρέωση αυτή αξιολογείται στην 
εξέταση από ομολόγους που αναφέρεται 
στην παράγραφο 8.
Πιο συγκεκριμένα, το προσωπικό της 
εθνικής αρχής, η οποία είναι υπεύθυνη 
για τον έλεγχο της εργασίας του 
προσωπικού των κοινοποιημένων 
οργανισμών που έχουν αναλάβει τη 
διεξαγωγή των αξιολογήσεων σχετικά με 
τα προϊόντα, έχει αποδεδειγμένα 
προσόντα ισοδύναμα με αυτά του 
προσωπικού των κοινοποιημένων 
οργανισμών όπως ορίζεται στο σημείο 
3.2.5. του παραρτήματος VI.
Παρομοίως, το προσωπικό της εθνικής 
αρχής, η οποία είναι υπεύθυνη για τον 
έλεγχο της εργασίας του προσωπικού των 
κοινοποιημένων οργανισμών που έχουν 
αναλάβει τη διεξαγωγή ελέγχων του 
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας 
του κατασκευαστή, έχει αποδεδειγμένα 
προσόντα ισοδύναμα με αυτά του 
προσωπικού των κοινοποιημένων 
οργανισμών όπως ορίζεται στο σημείο 
3.2.6. του παραρτήματος VI.

Or. en

Τροπολογία 197
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 31 Όταν μια εθνική αρχή είναι αρμόδια για 
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παράγραφος 3, όταν μια εθνική αρχή είναι 
αρμόδια για τον ορισμό κοινοποιημένων 
οργανισμών στον τομέα των προϊόντων 
εκτός των in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ζητείται η 
γνώμη της αρμόδιας αρχής για τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
για κάθε πτυχή που αφορά ειδικά τα εν 
λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

τον ορισμό κοινοποιημένων οργανισμών 
στον τομέα των προϊόντων εκτός των in 
vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, ζητείται η γνώμη της αρμόδιας 
αρχής για τα in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για κάθε πτυχή 
που αφορά ειδικά τα εν λόγω 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 198
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά 
με τις εθνικές τους διαδικασίες για την 
αξιολόγηση, τον ορισμό και την 
κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης και για την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών και σχετικά με τυχόν αλλαγές 
στις πληροφορίες αυτές.

7. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή, τα άλλα κράτη μέλη και το 
κοινό σχετικά με όλες τις εθνικές τους 
διαδικασίες για την αξιολόγηση, τον 
ορισμό και την κοινοποίηση των 
οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και για την παρακολούθηση 
των κοινοποιημένων οργανισμών και 
σχετικά με τυχόν αλλαγές στις 
πληροφορίες αυτές.

Or. en

Τροπολογία 199
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά 

7. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στην
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη όλες τις 
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με τις εθνικές τους διαδικασίες για την 
αξιολόγηση, τον ορισμό και την 
κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης και για την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών και σχετικά με τυχόν αλλαγές 
στις πληροφορίες αυτές.

πληροφορίες που τους ζητούνται σχετικά 
με τις εθνικές τους διαδικασίες για την 
αξιολόγηση, τον ορισμό και την 
κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης και για την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών και σχετικά με τυχόν αλλαγές 
στις πληροφορίες αυτές.

Or. en

Τροπολογία 200
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 8 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν το ετήσιο 
σχέδιο αξιολογήσεων από ομολόγους, το 
οποίο εξασφαλίζει την κατάλληλη εκ 
περιτροπής εναλλαγή στον ρόλο της 
εξετάζουσας και εξεταζόμενης αρχής, και 
το υποβάλλει στην Επιτροπή. Η Επιτροπή 
μπορεί να συμμετέχει στην εξέταση. Το 
αποτέλεσμα της εξέτασης από ομολόγους 
ανακοινώνεται σε όλα τα κράτη μέλη και 
στην Επιτροπή και δημοσιεύεται περίληψή 
του.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν το ετήσιο 
σχέδιο αξιολογήσεων από ομολόγους, το 
οποίο εξασφαλίζει την κατάλληλη εκ 
περιτροπής εναλλαγή στον ρόλο της 
εξετάζουσας και εξεταζόμενης αρχής, και 
το υποβάλλει στην Επιτροπή για έλεγχο. Η 
Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει στην 
εξέταση. Το αποτέλεσμα της εξέτασης από 
ομολόγους ανακοινώνεται σε όλα τα κράτη 
μέλη και στην Επιτροπή και δημοσιεύεται 
περίληψή του.

Or. en

Τροπολογία 201
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 8 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν το ετήσιο 
σχέδιο αξιολογήσεων από ομολόγους, το 

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν το ετήσιο 
σχέδιο αξιολογήσεων από ομολόγους, το 
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οποίο εξασφαλίζει την κατάλληλη εκ 
περιτροπής εναλλαγή στον ρόλο της 
εξετάζουσας και εξεταζόμενης αρχής, και 
το υποβάλλει στην Επιτροπή. Η Επιτροπή 
μπορεί να συμμετέχει στην εξέταση. Το 
αποτέλεσμα της εξέτασης από ομολόγους 
ανακοινώνεται σε όλα τα κράτη μέλη και 
στην Επιτροπή και δημοσιεύεται περίληψή 
του.

οποίο εξασφαλίζει την κατάλληλη εκ 
περιτροπής εναλλαγή στον ρόλο της 
εξετάζουσας και εξεταζόμενης αρχής, και 
το υποβάλλει στην Επιτροπή. Η Επιτροπή 
συμμετέχει στην εξέταση. Το αποτέλεσμα 
της εξέτασης από ομολόγους 
ανακοινώνεται σε όλα τα κράτη μέλη και 
στην Επιτροπή και δημοσιεύεται περίληψή 
του.

Or. en

Τροπολογία 202
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί πληρούν 
τις οργανωτικές και γενικές απαιτήσεις και 
τις απαιτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της 
ποιότητας, τους πόρους και τις διαδικασίες, 
απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους για τα 
οποία έχουν οριστεί βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Οι ελάχιστες απαιτήσεις που 
πρέπει να πληρούνται από τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς 
περιγράφονται στο παράρτημα VI.

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί πληρούν 
τις οργανωτικές και γενικές απαιτήσεις και 
τις απαιτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της 
ποιότητας, τους πόρους και τις διαδικασίες, 
απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την
εκπλήρωση των καθηκόντων τους για τα 
οποία έχουν οριστεί βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, έχει καίρια 
σημασία το μόνιμο «εσωτερικό» 
διοικητικό, τεχνικό και επιστημονικό 
προσωπικό με φαρμακολογικές, ιατρικές 
και τεχνικές γνώσεις. Οι ελάχιστες 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς 
περιγράφονται στο παράρτημα VI. Πιο 
συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σημείο 1.2 
του παραρτήματος VI, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός οργανώνεται και λειτουργεί 
με τέτοιον τρόπον ώστε να διασφαλίζει 
την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα 
και την αμεροληψία των δραστηριοτήτων 
του και να αποφεύγει τυχόν σύγκρουση 
συμφερόντων.

Or. en
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Τροπολογία 203
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένας κοινοποιημένος οργανισμός 
αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένα 
καθήκοντα που συνδέονται με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή 
προσφεύγει σε θυγατρική για την 
επιτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων 
που συνδέονται με την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, επαληθεύει ότι ο 
υπεργολάβος ή η θυγατρική πληρούν τις 
σχετικές απαιτήσεις που περιγράφονται 
στο παράρτημα VI και ενημερώνει 
σχετικά την αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς αρχή.

1. Οι κοινοποιημένοι φορείς διαθέτουν 
μόνιμο «εσωτερικό» καταρτισμένο 
προσωπικό και εμπειρογνωσία, τόσο σε 
τεχνικούς τομείς που συνδέονται τόσο με 
την αξιολόγηση των επιδόσεων των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων όσο και με 
τον ιατρικό τομέα. Οι φορείς αυτοί έχουν 
«εσωτερικά» τη δυνατότητα να 
αξιολογούν την ποιότητα των 
υπεργολάβων.

Οι υπεργολαβίες ανατίθενται σε 
δημόσιους φορείς. Μπορούν επίσης να 
ανατίθενται συμβάσεις σε εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση 
καινοτόμων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων ή τεχνολογιών για τα οποία η 
κλινική εμπειρογνωσία είναι 
περιορισμένη.

Or. en

Τροπολογία 204
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν ένας κοινοποιημένος 
οργανισμός αναθέτει υπεργολαβικά 
συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται 
με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή 
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προσφεύγει σε θυγατρική για την 
επιτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων 
που συνδέονται με την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, επαληθεύει ότι ο 
υπεργολάβος ή η θυγατρική πληρούν τις 
σχετικές απαιτήσεις που περιγράφονται 
στο παράρτημα VI και ενημερώνει 
σχετικά την αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς εθνική 
αρχή.

Or. en

Τροπολογία 205
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι κοινοποιημένοι φορείς 
δημοσιοποιούν τον κατάλογο των 
υπεργολάβων ή θυγατρικών τους, καθώς 
και τα συγκεκριμένα καθήκοντα που τους 
έχουν ανατεθεί.

Or. en

Τροπολογία 206
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης μπορούν να ανατεθούν 
υπεργολαβικά ή να διεξαχθούν από 
θυγατρική μόνο με τη συμφωνία του 
νομικού ή φυσικού προσώπου που υπέβαλε 
αίτηση για αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

3. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης μπορούν να ανατεθούν 
υπεργολαβικά ή να διεξαχθούν από 
θυγατρική μόνο με τη ρητή συμφωνία του 
νομικού ή φυσικού προσώπου που υπέβαλε 
αίτηση για αξιολόγηση της συμμόρφωσης.
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Τροπολογία 207
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
διατηρούν στη διάθεση της αρμόδιας για 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς αρχής 
τα έγγραφα σχετικά με την επαλήθευση 
των προσόντων του υπεργολάβου ή της 
θυγατρικής και σχετικά με τις εργασίες που 
διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική 
βάσει του παρόντος κανονισμού.

4. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
υποβάλλουν, τουλάχιστον μία φορά κάθε 
έτος, στην αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς εθνική αρχή 
τα έγγραφα σχετικά με την επαλήθευση 
των προσόντων του υπεργολάβου ή της 
θυγατρικής και σχετικά με τις εργασίες που 
διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική 
βάσει του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 208
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην αίτηση προσδιορίζονται οι 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, οι διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τα οποία 
ζητά ο οργανισμός να είναι αρμόδιος· η 
αίτηση συνοδεύεται από τεκμηρίωση που 
αποδεικνύει τη συμμόρφωση με όλες τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος VI.

Η αίτηση συνοδεύεται από μια περιγραφή 
των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, των διαδικασιών
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τα 
οποία ζητά ο οργανισμός να είναι 
αρμόδιος, καθώς και από ένα 
πιστοποιητικό διαπίστευσης, όπου 
διατίθεται, το οποίο έχει εκδοθεί από έναν 
εθνικό οργανισμό διαπίστευσης που 
βεβαιώνει ότι ο οργανισμός αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο παράρτημα VI ή
συνοδεύεται από τεκμηρίωση που 



PE510.740v01-00 94/110 AM\935941EL.doc

EL

αποδεικνύει τη συμμόρφωση με όλες τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος VI.

Or. en

Τροπολογία 209
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις οργανωτικές και γενικές 
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις 
διαχείρισης της ποιότητας που 
περιγράφονται στα τμήματα 1 και 2 του 
παραρτήματος VI, η σχετική τεκμηρίωση 
μπορεί να υποβάλλεται υπό μορφή 
έγκυρου πιστοποιητικού μαζί με την 
αντίστοιχη έκθεση αξιολόγησης το οποίο 
εκδίδεται από εθνικό οργανισμό 
διαπίστευσης, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 765/2008. Ο οργανισμός 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις που καλύπτει το 
πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από τον 
εν λόγω οργανισμό διαπίστευσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 210
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε προθεσμία 14 ημερών από την 
υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή ορίζει κοινή 

3. Σε προθεσμία 14 ημερών από την 
υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή ορίζει κοινή 
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ομάδα αξιολόγησης που αποτελείται από 
τουλάχιστον δύο εμπειρογνώμονες οι 
οποίοι επιλέγονται από κατάλογο 
εμπειρογνωμόνων ειδικευμένων στην 
αξιολόγηση οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Ο κατάλογος καταρτίζεται 
από την Επιτροπή σε συνεργασία με το 
ΣΟΙΠ. Τουλάχιστον ένας από αυτούς τους 
εμπειρογνώμονες εκπροσωπεί την 
Επιτροπή η οποία προΐσταται της κοινής 
ομάδας αξιολόγησης.

ομάδα αξιολόγησης που αποτελείται από 
τουλάχιστον τρεις εμπειρογνώμονες οι 
οποίοι επιλέγονται από κατάλογο 
εμπειρογνωμόνων ειδικευμένων στην 
αξιολόγηση οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Ο κατάλογος καταρτίζεται 
από την Επιτροπή σε συνεργασία με το 
ΣΟΙΠ. Τουλάχιστον ένας από αυτούς τους 
εμπειρογνώμονες εκπροσωπεί την 
Επιτροπή η οποία προΐσταται της κοινής 
ομάδας αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί ότι οι εμπειρογνώμονες διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρογνωσία και 
μπορούν να συζητήσουν διεξοδικά το θέμα, η κοινή ομάδα αξιολόγησης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία 211
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε προθεσμία 90 ημερών από τον ορισμό 
της κοινής ομάδας αξιολόγησης, η αρμόδια 
για τους κοινοποιημένους οργανισμούς 
εθνική αρχή και η κοινή ομάδα 
αξιολόγησης εξετάζουν την τεκμηρίωση 
που υποβλήθηκε μαζί με την αίτηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 29, και διενεργούν 
επιτόπια αξιολόγηση του αιτούντος 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και, ενδεχομένως, τυχόν 
θυγατρικής ή υπεργολάβου του, που είναι 
εγκατεστημένος εντός ή εκτός της Ένωσης 
και πρόκειται να συμμετάσχει στη 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Αυτή η επιτόπια 
αξιολόγηση δεν καλύπτει απαιτήσεις για 
τις οποίες ο οργανισμός αξιολόγησης της 

Σε προθεσμία 90 ημερών από τον ορισμό 
της κοινής ομάδας αξιολόγησης, η αρμόδια 
για τους κοινοποιημένους οργανισμούς 
εθνική αρχή και η κοινή ομάδα 
αξιολόγησης εξετάζουν την τεκμηρίωση 
που υποβλήθηκε μαζί με την αίτηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 29, και διενεργούν 
επιτόπια αξιολόγηση του αιτούντος 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και, ενδεχομένως, τυχόν 
θυγατρικής ή υπεργολάβου του, που είναι 
εγκατεστημένος εντός ή εκτός της Ένωσης 
και πρόκειται να συμμετάσχει στη 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Αυτή η επιτόπια 
αξιολόγηση δεν καλύπτει απαιτήσεις για 
τις οποίες ο οργανισμός αξιολόγησης της 
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συμμόρφωσης που ζητά να αξιολογηθεί 
έχει λάβει πιστοποιητικό από εθνικό 
οργανισμό διαπίστευσης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 29 παράγραφος 2, εκτός εάν ο 
εκπρόσωπος της Επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 
ζητήσει την επιτόπια αξιολόγηση.

συμμόρφωσης που ζητά να αξιολογηθεί 
έχει λάβει πιστοποιητικό από εθνικό 
οργανισμό διαπίστευσης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 29 παράγραφος 2, εκτός εάν ένα 
μέλος της κοινής ομάδας αξιολόγησης
που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 
3 ζητήσει την επιτόπια αξιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 212
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαπιστώσεις όσον αφορά τη μη 
συμμόρφωση ενός οργανισμού με τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος VI 
αναφέρονται κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης και συζητούνται μεταξύ της 
εθνικής αρχής που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς και της 
κοινής ομάδας αξιολόγησης, με σκοπό την 
εξεύρεση κοινής συμφωνίας όσον αφορά 
την αξιολόγηση της αίτησης. Στην έκθεση 
αξιολόγησης της αρμόδιας εθνικής αρχής 
επισημαίνονται οι διαστάσεις απόψεων.

Οι διαπιστώσεις όσον αφορά τη μη 
συμμόρφωση ενός υποψήφιου οργανισμού 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος VI 
αναφέρονται κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης και συζητούνται μεταξύ της 
εθνικής αρχής που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς και της 
κοινής ομάδας αξιολόγησης. Η εθνική 
αρχή ορίζει, στην έκθεση αξιολόγησης, τα 
μέτρα που θα λάβει για να εξασφαλίσει τη 
συμμόρφωση αυτού του υποψήφιου 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα VI.

Or. en

Τροπολογία 213
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η κοινή ομάδα αξιολόγησης διατυπώνει 
τη γνώμη της σχετικά με την έκθεση 
αξιολόγησης και με το σχέδιο 
κοινοποίησης εντός 21 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των εγγράφων, η δε 
Επιτροπή την υποβάλλει αμέσως στο 
ΣΟΙΠ. Εντός 21 ημερών από την 
παραλαβή της γνώμης της κοινής ομάδας 
αξιολόγησης, το ΣΟΙΠ εκδίδει σύσταση 
σχετικά με το σχέδιο κοινοποίησης, την 
οποία λαμβάνει δεόντως υπόψη της η 
οικεία εθνική αρχή στην απόφασή της 
σχετικά με τον ορισμό του κοινοποιημένου 
οργανισμού.

6. Η κοινή ομάδα αξιολόγησης διατυπώνει 
τη γνώμη της σχετικά με την έκθεση 
αξιολόγησης και με το σχέδιο 
κοινοποίησης εντός 21 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των εγγράφων, η δε 
Επιτροπή την υποβάλλει αμέσως στο 
ΣΟΙΠ. Εντός 21 ημερών από την 
παραλαβή της γνώμης της κοινής ομάδας 
αξιολόγησης, το ΣΟΙΠ εκδίδει δεσμευτική
σύσταση σχετικά με το σχέδιο 
κοινοποίησης. Η οικεία εθνική αρχή 
σέβεται πλήρως αυτή τη δεσμευτική 
σύσταση στην απόφασή της σχετικά με 
τον ορισμό του κοινοποιημένου 
οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 214
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η κοινή ομάδα αξιολόγησης διατυπώνει 
τη γνώμη της σχετικά με την έκθεση 
αξιολόγησης και με το σχέδιο 
κοινοποίησης εντός 21 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των εγγράφων, η δε 
Επιτροπή την υποβάλλει αμέσως στο 
ΣΟΙΠ. Εντός 21 ημερών από την 
παραλαβή της γνώμης της κοινής ομάδας 
αξιολόγησης, το ΣΟΙΠ εκδίδει σύσταση 
σχετικά με το σχέδιο κοινοποίησης, την 
οποία λαμβάνει δεόντως υπόψη της η
οικεία εθνική αρχή στην απόφασή της 
σχετικά με τον ορισμό του κοινοποιημένου 
οργανισμού.

6. Η κοινή ομάδα αξιολόγησης διατυπώνει 
τη γνώμη της σχετικά με την έκθεση 
αξιολόγησης και με το σχέδιο 
κοινοποίησης εντός 21 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των εγγράφων, η δε 
Επιτροπή την υποβάλλει αμέσως στο 
ΣΟΙΠ. Εντός 21 ημερών από την 
παραλαβή της γνώμης της κοινής ομάδας 
αξιολόγησης, το ΣΟΙΠ εκδίδει σύσταση 
σχετικά με το σχέδιο κοινοποίησης. Η
οικεία εθνική αρχή βασίζει την απόφασή 
της σχετικά με τον ορισμό του 
κοινοποιημένου οργανισμού στη σύσταση 
αυτή του ΣΟΙΠ. Σε περίπτωση που η 
απόφασή της διαφέρει από τη σύσταση 
αυτή, η εθνική αρχή διαβιβάζει στο ΣΟΙΠ 
όλες τις αναγκαίες αιτιολογήσεις.
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Or. en

Τροπολογία 215
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να κοινοποιούν 
μόνο οργανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος VI.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν μόνο 
οργανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος VI.

Or. en

Τροπολογία 216
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν μια αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς εθνική 
αρχή είναι αρμόδια επίσης για τον ορισμό 
κοινοποιημένων οργανισμών στον τομέα
των προϊόντων πλην των in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, η αρμόδια αρχή για τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
διατυπώνει, πριν από την κοινοποίηση, 
θετική γνώμη σχετικά με την 
κοινοποίηση και το πεδίο εφαρμογής της.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 217
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κοινοποίηση συνοδεύεται από την 
τελική έκθεση αξιολόγησης της αρμόδιας 
για τους κοινοποιημένους οργανισμούς 
αρχής, από τη γνώμη της κοινής ομάδας 
αξιολόγησης και από τη σύσταση του 
ΣΟΙΠ. Εάν το κοινοποιούν κράτος μέλος 
δεν ακολουθεί τη σύσταση του ΣΟΙΠ, 
παρέχει δεόντως τεκμηριωμένη 
αιτιολόγηση.

5. Η κοινοποίηση συνοδεύεται από την 
τελική έκθεση αξιολόγησης της αρμόδιας 
για τους κοινοποιημένους οργανισμούς 
εθνικής αρχής, από τη γνώμη της κοινής 
ομάδας αξιολόγησης και από τη 
δεσμευτική σύσταση του ΣΟΙΠ. Εάν το 
κοινοποιούν κράτος μέλος δεν συμφωνεί 
με τη σύσταση του ΣΟΙΠ, μπορεί να
παρέχει δεόντως τεκμηριωμένη 
επιχειρηματολογία για τη γνώμη του η 
οποία θα δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 218
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή 
διατυπώνουν αντιρρήσεις βάσει της 
παραγράφου 7, η ισχύς της κοινοποίησης 
αναστέλλεται. Στην περίπτωση αυτή, η 
Επιτροπή παραπέμπει το θέμα στο ΣΟΙΠ 
εντός 15 ημερών από την εκπνοή της 
προθεσμίας που μνημονεύεται στην 
παράγραφο 7. Το ΣΟΙΠ, αφού 
συμβουλευθεί τα εμπλεκόμενα μέρη, 
διατυπώνει τη γνώμη του, το αργότερο σε 
28 ημέρες από την ημερομηνία 
παραπομπής του θέματος σ’ αυτό. Εάν το 
κοινοποιούν κράτος μέλος δεν συμφωνεί 
με τη γνώμη του ΣΟΙΠ, μπορεί να ζητήσει 
από την Επιτροπή να εκφέρει γνώμη.

8. Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή 
διατυπώνουν αντιρρήσεις βάσει της 
παραγράφου 7, η ισχύς της κοινοποίησης 
αναστέλλεται αμέσως. Στην περίπτωση 
αυτή, η Επιτροπή παραπέμπει το θέμα στο 
ΣΟΙΠ εντός 15 ημερών από την εκπνοή 
της προθεσμίας που μνημονεύεται στην 
παράγραφο 7. Το ΣΟΙΠ, αφού 
συμβουλευθεί τα εμπλεκόμενα μέρη, 
διατυπώνει τη γνώμη του, το αργότερο σε 
28 ημέρες από την ημερομηνία 
παραπομπής του θέματος σ’ αυτό. Εάν το 
κοινοποιούν κράτος μέλος δεν συμφωνεί 
με τη γνώμη του ΣΟΙΠ, μπορεί να ζητήσει 
από την Επιτροπή να εκφέρει γνώμη.

Or. en



PE510.740v01-00 100/110 AM\935941EL.doc

EL

Τροπολογία 219
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο 
των οργανισμών που κοινοποιούνται βάσει 
του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των αριθμών 
ταυτοποίησης που τους έχουν χορηγηθεί 
και των δραστηριοτήτων για τις οποίες 
έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή φροντίζει 
για την επικαιροποίηση του καταλόγου 
αυτού.

2. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο 
των οργανισμών που κοινοποιούνται βάσει 
του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των αριθμών 
ταυτοποίησης που τους έχουν χορηγηθεί, 
των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν 
κοινοποιηθεί και όλων των εγγράφων για 
τη διαδικασία κοινοποίησης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 5. 
Η Επιτροπή φροντίζει για την 
επικαιροποίηση του καταλόγου αυτού.

Or. en

Τροπολογία 220
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο 
των οργανισμών που κοινοποιούνται βάσει 
του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των αριθμών 
ταυτοποίησης που τους έχουν χορηγηθεί 
και των δραστηριοτήτων για τις οποίες 
έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή φροντίζει 
για την επικαιροποίηση του καταλόγου 
αυτού.

2. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί με εύκολα 
προσβάσιμο τρόπο τον κατάλογο των 
οργανισμών που κοινοποιούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των αριθμών 
ταυτοποίησης που τους έχουν χορηγηθεί 
και των δραστηριοτήτων για τις οποίες 
έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή φροντίζει 
για την επικαιροποίηση του καταλόγου 
αυτού.

Or. en
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Τροπολογία 221
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
ενημερώνουν, χωρίς καθυστέρηση, την 
εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με 
τυχόν αλλαγές, ιδίως όσον αφορά το 
προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τις 
θυγατρικές ή τους υπεργολάβους, που 
μπορεί να επηρεάσουν τη συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις του άρθρου VI ή την 
ικανότητά τους να διενεργούν τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης όσον αφορά τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σκοπός για 
τον οποίο ορίστηκαν.

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
ενημερώνουν, χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός 15 ημερών, την εθνική 
αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με 
τυχόν αλλαγές, ιδίως όσον αφορά το 
προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τις 
θυγατρικές ή τους υπεργολάβους, που 
μπορεί να επηρεάσουν τη συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις του άρθρου VI ή την 
ικανότητά τους να διενεργούν τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης όσον αφορά τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σκοπός για 
τον οποίο ορίστηκαν.

Or. en

Τροπολογία 222
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
απαντούν, χωρίς καθυστέρηση, σε αιτήσεις 
που αφορούν αξιολογήσεις της 
συμμόρφωσης που έχουν διενεργήσει οι 
ίδιοι, τις οποίες έχει υποβάλει αρχή του 
κράτους μέλους τους ή ενός άλλου 
κράτους μέλους ή η Επιτροπή. Η εθνική 
αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 

2. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
απαντούν, χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός 15 ημερών, σε αιτήσεις 
που αφορούν αξιολογήσεις της 
συμμόρφωσης που έχουν διενεργήσει οι 
ίδιοι, τις οποίες έχει υποβάλει αρχή του 
κράτους μέλους τους ή ενός άλλου 
κράτους μέλους ή η Επιτροπή. Η εθνική 
αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς του κράτους 
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οργανισμός φροντίζει να απαντηθούν οι 
αιτήσεις που υποβάλλουν οι αρχές άλλου 
κράτους μέλους ή η Επιτροπή, εκτός αν 
υπάρχει θεμιτός λόγος να μην το κάνει και 
στην περίπτωση αυτή οι δύο πλευρές 
μπορούν να ζητήσουν τη γνώμη του 
ΣΟΙΠ. Ο κοινοποιημένος οργανισμός ή η
εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς μπορεί να 
ζητήσει να τηρηθούν εμπιστευτικές οι 
πληροφορίες που διαβιβάζονται στις 
αρχές άλλου κράτους μέλους ή στην 
Επιτροπή.

μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
οργανισμός φροντίζει να απαντηθούν οι 
αιτήσεις που υποβάλλουν οι αρχές άλλου 
κράτους μέλους ή η Επιτροπή. Αν υπάρχει 
θεμιτός λόγος να μην το κάνει, οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί εξηγούν τους 
λόγους και ζητούν τη γνώμη του ΣΟΙΠ, το 
οποίο εκδίδει σχετική σύσταση. Η εθνική 
αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς 
συμμορφώνεται προς τη σύσταση του 
ΣΟΙΠ.

Or. en

Τροπολογία 223
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως, έκθεση 
σχετικά με τις δραστηριότητες 
παρακολούθησης. Η έκθεση αυτή περιέχει 
περίληψη η οποία δημοσιοποιείται.

5. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως, έκθεση 
σχετικά με τις δραστηριότητες 
παρακολούθησης. Η έκθεση αυτή
δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 224
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια εθνική αρχή αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς διαπιστώνει 

Όταν μια εθνική αρχή αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς διαπιστώνει 
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ότι ένας κοινοποιημένος οργανισμός δεν 
πληροί πλέον τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος VI, ή ότι αδυνατεί να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η εν 
λόγω εθνική αρχή αναστέλλει, περιορίζει,
ανακαλεί, πλήρως ή εν μέρει, την 
κοινοποίηση, ανάλογα με τη σοβαρότητα 
της αδυναμίας πλήρωσης των εν λόγω 
απαιτήσεων ή της εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων. Η αναστολή δεν υπερβαίνει 
το ένα έτος και μπορεί να ανανεωθεί μία 
φορά για την ίδια διάρκεια. Όταν ο 
κοινοποιημένος οργανισμός παύει τη 
δραστηριότητά του, η αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς εθνική αρχή 
ανακαλεί την κοινοποίηση.

ότι ένας κοινοποιημένος οργανισμός δεν 
πληροί πλέον τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος VI, ή ότι αδυνατεί να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η εν 
λόγω εθνική αρχή αναστέλλει, περιορίζει, 
ανακαλεί, πλήρως ή εν μέρει, την 
κοινοποίηση, ανάλογα με τη σοβαρότητα 
της αδυναμίας πλήρωσης των εν λόγω 
απαιτήσεων ή της εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων. Η αναστολή ισχύει έως 
ότου ληφθεί απόφαση για την ανάκληση 
της αναστολής από το ΣΟΙΠ, η οποία θα 
λαμβάνεται έπειτα από αξιολόγηση μιας 
κοινής ομάδας αξιολόγησης που θα 
ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 30 παράγραφοι 3 
και 4. Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός 
παύει τη δραστηριότητά του, η αρμόδια για 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς εθνική 
αρχή ανακαλεί την κοινοποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινή ομάδα αξιολόγησης και το ΣΟΙΠ θα πρέπει να παρακολουθούν αποτελεσματικά το 
έργο των κοινοποιημένων οργανισμών. Η ανάθεση της αρμοδιότητας ανάκλησης της αναστολής 
ενός κοινοποιημένου οργανισμού στο ΣΟΙΠ θα αυξήσει την εποπτεία του.

Τροπολογία 225
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς εθνική αρχή πληροφορεί 
αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη 
μέλη για κάθε αναστολή, περιορισμό ή 
ανάκληση κοινοποίησης.

Η αρμόδια εθνική αρχή για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς πληροφορεί 
αμέσως, και το πολύ εντός 10 ημερών, την 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για κάθε 
αναστολή, περιορισμό ή ανάκληση 
κοινοποίησης.

Or. en
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Τροπολογία 226
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρμόδια για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς εθνική αρχή αξιολογεί κατά 
πόσον οι λόγοι για τους οποίους 
τροποποιήθηκε η κοινοποίηση έχουν 
επίπτωση στα πιστοποιητικά που εκδίδει ο 
κοινοποιημένος οργανισμός και, σε τρεις 
μήνες από την κοινοποίηση των 
τροποποιήσεων της κοινοποίησης, 
υποβάλλει έκθεση με τα πορίσματά της 
στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη. 
Όταν είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην αγορά, η εν λόγω αρχή 
αναθέτει στον κοινοποιημένο οργανισμό 
να αναστείλει ή να ανακαλέσει, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία που καθορίζει η εν 
λόγω αρχή, όλα τα πιστοποιητικά που 
εκδόθηκαν αδικαιολόγητα. Αν ο 
κοινοποιημένος οργανισμός δεν το πράξει 
αυτό μέσα σε ορισμένη προθεσμία, ή 
διέκοψε τη δραστηριότητά του, η ίδια η 
αρμόδια εθνική αρχή για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς αναστέλλει 
ή αποσύρει τα αδικαιολογήτως εκδοθέντα 
πιστοποιητικά.

4. Η αρμόδια για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς εθνική αρχή αξιολογεί κατά 
πόσον οι λόγοι για τους οποίους 
τροποποιήθηκε η κοινοποίηση έχουν 
επίπτωση στα πιστοποιητικά που εκδίδει ο 
κοινοποιημένος οργανισμός και, σε τρεις 
μήνες από την κοινοποίηση των 
τροποποιήσεων της κοινοποίησης, 
υποβάλλει έκθεση με τα πορίσματά της 
στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη. 
Όταν είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην αγορά, η εν λόγω αρχή 
αναθέτει στον κοινοποιημένο οργανισμό 
να αναστείλει ή να ανακαλέσει, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία που καθορίζει η εν 
λόγω αρχή, και το αργότερο 30 ημέρες 
μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, όλα τα 
πιστοποιητικά που εκδόθηκαν 
αδικαιολόγητα. Αν ο κοινοποιημένος 
οργανισμός δεν το πράξει αυτό μέσα σε 
ορισμένη προθεσμία, ή διέκοψε τη 
δραστηριότητά του, η ίδια η αρμόδια 
εθνική αρχή για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς αναστέλλει ή αποσύρει τα 
αδικαιολογήτως εκδοθέντα πιστοποιητικά.

Or. en

Τροπολογία 227
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρχή ή ο κοινοποιημένος οργανισμός 
που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του 
κοινοποιημένου οργανισμού που θίγεται 
από την τροποποίηση της κοινοποίησης 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά την 
Επιτροπή, τα άλλα κράτη μέλη και τους 
άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς.

Η αρχή ή ο κοινοποιημένος οργανισμός 
που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του 
κοινοποιημένου οργανισμού που 
επηρεάζεται από την τροποποίηση της 
κοινοποίησης ενημερώνουν αμέσως, και 
το πολύ εντός 10 ημερών, σχετικά την 
Επιτροπή, τα άλλα κράτη μέλη και τους 
άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 228
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 
κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί 
πλέον τις απαιτήσεις κοινοποίησής του, 
ενημερώνει το κοινοποιούν κράτος μέλος 
σχετικά και ζητεί από το τελευταίο να 
λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής, του 
περιορισμού ή της ανάκλησης της 
κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο.

3. Όταν η Επιτροπή, έπειτα από 
διαβούλευση με το συντονιστικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων,
αποφασίσει ότι κοινοποιημένος 
οργανισμός δεν πληροί πλέον τις 
απαιτήσεις κοινοποίησής του, ενημερώνει 
το κοινοποιούν κράτος μέλος σχετικά και 
ζητεί από το τελευταίο να λάβει τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής, του 
περιορισμού ή της ανάκλησης της 
κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο, 
σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινή ομάδα αξιολόγησης και το ΣΟΙΠ θα πρέπει να παρακολουθούν αποτελεσματικά το 
έργο των κοινοποιημένων οργανισμών. Η ανάθεση της αρμοδιότητας ανάκλησης της αναστολής 
ενός κοινοποιημένου οργανισμού στο ΣΟΙΠ θα αυξήσει την εποπτεία του.
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Τροπολογία 229
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι θεσμοθετείται 
κατάλληλος συντονισμός και συνεργασία 
μεταξύ των κοινοποιημένων οργανισμών 
και ότι αυτοί λειτουργούν σωστά με τη 
μορφή ομάδας συντονισμού των 
κοινοποιημένων οργανισμών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 39 [στοιχεία του 
μελλοντικού κανονισμού για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα].

Η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με 
το συντονιστικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων,
διασφαλίζει ότι θεσμοθετείται κατάλληλος 
συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των 
κοινοποιημένων οργανισμών και ότι αυτοί 
λειτουργούν σωστά με τη μορφή ομάδας 
συντονισμού των κοινοποιημένων 
οργανισμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
39 [στοιχεία του μελλοντικού κανονισμού 
για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα συντονισμού θα πρέπει να είναι ένα αποτελεσματικό φόρουμ συζητήσεων και θα 
πρέπει να επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κοινοποιημένων οργανισμών, καθώς 
και μεταξύ των κοινοποιημένων οργανισμών και των αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία 230
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι θεσμοθετείται 
κατάλληλος συντονισμός και συνεργασία 
μεταξύ των κοινοποιημένων οργανισμών 
και ότι αυτοί λειτουργούν σωστά με τη 
μορφή ομάδας συντονισμού των 
κοινοποιημένων οργανισμών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 39 [στοιχεία του 
μελλοντικού κανονισμού για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα].

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι θεσμοθετείται 
κατάλληλος συντονισμός και συνεργασία 
μεταξύ των κοινοποιημένων οργανισμών 
και ότι αυτοί λειτουργούν σωστά με τη 
μορφή ομάδας συντονισμού των 
κοινοποιημένων οργανισμών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 39 [στοιχεία του 
μελλοντικού κανονισμού για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα]. Η ομάδα 
αυτή συνεδριάζει σε τακτική βάση και 
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τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 231
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ομάδα συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε 6 
μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα συντονισμού θα πρέπει να είναι ένα αποτελεσματικό φόρουμ συζητήσεων και θα 
πρέπει να επιτρέπει τον έλεγχο από την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές. Η ελάχιστη συχνότητα 
των συναντήσεών τους θα πρέπει να οριστεί στο κείμενο.

Τροπολογία 232
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ή το ΣΟΙΠ μπορεί να 
ζητήσουν τη συμμετοχή οποιουδήποτε 
κοινοποιημένου οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα συντονισμού θα πρέπει να είναι ένα αποτελεσματικό φόρουμ συζητήσεων και θα 
πρέπει να επιτρέπει τον έλεγχο από την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές. Θα πρέπει να καταστεί 
σαφές ότι η προσέλευση είναι υποχρεωτική αν ζητηθεί από την Επιτροπή ή το ΣΟΙΠ.
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Τροπολογία 233
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, να θεσπίσει μέτρα που θα 
ορίζουν τις λεπτομερείς διατάξεις για τη 
λειτουργία της ομάδας συντονισμού των 
κοινοποιημένων οργανισμών όπως 
ορίζεται στο παρόν άρθρο. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 84 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα συντονισμού θα πρέπει να είναι ένα αποτελεσματικό φόρουμ συζητήσεων και θα 
πρέπει να επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κοινοποιημένων οργανισμών, καθώς 
και μεταξύ των κοινοποιημένων οργανισμών και των αρμόδιων αρχών. Οι λεπτομερείς 
διατάξεις για τη λειτουργία της ομάδας συντονισμού θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω 
μέσω εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία 234
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέλη Τέλη για τις δραστηριότητες των εθνικών 
αρχών

Or. en

Τροπολογία 235
Dagmar Roth-Behrendt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στα οποία είναι 
εγκατεστημένοι οι οργανισμοί επιβάλλουν 
τέλη στους αιτούντες οργανισμούς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και στους 
κοινοποιημένους οργανισμούς. Τα εν λόγω 
τέλη καλύπτουν, πλήρως ή εν μέρει, τις 
δαπάνες σχετικά με τις δραστηριότητες 
των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

1. Τα κράτη μέλη στα οποία είναι 
εγκατεστημένοι οι οργανισμοί επιβάλλουν 
τέλη στους αιτούντες οργανισμούς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και στους 
κοινοποιημένους οργανισμούς. Τα εν λόγω 
τέλη καλύπτουν, πλήρως ή εν μέρει, τις 
δαπάνες σχετικά με τις δραστηριότητες 
των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα 
τέλη αυτά είναι συγκρίσιμα σε όλα τα 
κράτη μέλη και το ύψος τους 
δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 236
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 85 για τον καθορισμό της δομής 
και του ύψους των τελών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
λαμβανομένων υπόψη των στόχων της 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και 
ασφάλειας, της προώθησης της 
καινοτομίας και της καλής σχέσης 
κόστους/αποτελεσματικότητας. Ιδιαίτερη 
προσοχή δίνεται στα συμφέροντα των 
κοινοποιημένων οργανισμών που έλαβαν 
έγκυρο πιστοποιητικό από εθνικό 
οργανισμό διαπίστευσης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 29 παράγραφος 2, και των 
κοινοποιημένων οργανισμών που 
αποτελούν μικρές και μεσαίες 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 85 για τον καθορισμό της δομής 
και του συγκρίσιμου ύψους των τελών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
λαμβανομένων υπόψη των στόχων της 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και 
ασφάλειας, της προώθησης της 
καινοτομίας, της καλής σχέσης 
κόστους/αποτελεσματικότητας και της 
ανάγκης δημιουργίας μιας συγκρίσιμης 
κατάστασης σε όλα τα κράτη μέλη. 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα συμφέροντα 
των κοινοποιημένων οργανισμών που 
έλαβαν έγκυρο πιστοποιητικό από εθνικό 
οργανισμό διαπίστευσης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 29 παράγραφος 2, και των 
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επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στη σύσταση 
2003/361/EΚ της Επιτροπής.

κοινοποιημένων οργανισμών που 
αποτελούν μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στη σύσταση 
2003/361/EΚ της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 237
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38α
Διαφάνεια στα τέλη που χρεώνουν οι 

κοινοποιημένοι φορείς για τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης
1. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν ρυθμίσεις 
σχετικά με τα τυπικά τέλη για τους 
κοινοποιημένους φορείς.
2. Τα τέλη αυτά είναι συγκρίσιμα σε όλα 
τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή ορίζει, εντός 
24 μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, κατευθυντήριες 
γραμμές για να διευκολύνει τη 
συγκρισιμότητα των τελών αυτών.
3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τον 
κατάλογο των τυπικών τελών στην 
Επιτροπή.
4. Η εθνική αρχή εξασφαλίζει ότι οι 
κοινοποιημένοι φορείς δημοσιοποιούν 
τους καταλόγους τυπικών τελών που 
επιβάλλουν για τις υπηρεσίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης που προσφέρουν.

Or. en


