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Τροπολογία 146
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη την οδηγία του 2010 
σχετικά με την πρόληψη τραυματισμών 
από αιχμηρά αντικείμενα, η οποία 
εγγυάται την ασφάλεια όχι μόνο των 
ασθενών αλλά και των χρηστών 
αιχμηρών βελονών, 

Or. en

Τροπολογία 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η επιθυμία να παρέχεται ταχεία 
πρόσβαση στα νέα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα για τους ασθενείς δεν πρέπει να 
υπερισχύει της ανάγκης να 
κατοχυρώνεται η ασφάλεια του ασθενούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ελαττωματικά 
εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη της γαλλικής εταιρείας PIP (2012/2621 (RSP)), και ως 
σημείο αναφοράς στην πρώτη αρχή του Ιπποκράτη που καλεί τον επαγγελματία υγείας 
πρωτίστως να μην προκαλεί βλάβες.

Τροπολογία 148
Peter Liese
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στον τομέα των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων δραστηριοποιούνται πολλές 
ΜΜΕ. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά τη θέσπιση ρυθμίσεων στον 
τομέα, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι 
πτυχές της ασφάλειας και της υγείας.

Or. en

Τροπολογία 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να διακρίνεται 
σαφώς από άλλη ενωσιακή νομοθεσία 
εναρμόνισης που αφορά προϊόντα, όπως τα 
in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, τα φάρμακα, τα καλλυντικά και 
τα τρόφιμα. Συνεπώς, θα πρέπει να
τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό 
των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων και τον 
καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων, με σκοπό να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

(7) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να διακρίνεται 
σαφώς από άλλη ενωσιακή νομοθεσία 
εναρμόνισης που αφορά προϊόντα, όπως τα 
in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, τα φάρμακα, τα καλλυντικά και 
τα τρόφιμα. Δεδομένου ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις είναι δύσκολο να γίνει 
διάκριση μεταξύ ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και καλλυντικών, φαρμάκων ή 
τροφίμων, θα πρέπει να εφαρμόζεται η 
αυστηρότερη νομοθεσία σε κάθε 
περίπτωση.

Or. en
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Τροπολογία 150
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Σε περιπτώσεις στις οποίες ένα 
προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί από τον 
κατασκευαστή του ώστε να 
χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς, 
δεν μπορεί να απαιτείται η πιστοποίησή 
του ως ιατροτεχνολογικού προϊόντος· 
ομοίως, ένα προϊόν δεν μπορεί να είναι 
εξάρτημα συγκεκριμένου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, εάν δεν έχει 
σχεδιαστεί ειδικά από τον κατασκευαστή 
του ώστε να χρησιμοποιείται για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή να βοηθά 
τον επιδιωκόμενο σκοπό του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 151
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 
αριθ. 2010/63 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας 
των ζώων που χρησιμοποιούνται για 
επιστημονικούς σκοπούς, οι δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα θα πρέπει να 
αντικατασταθούν, να περιοριστούν ή να 
εξευγενιστούν.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας ορίζει ότι: Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
όποτε είναι δυνατόν, χρησιμοποιείται αντί της διαδικασίας άλλη επιστημονικά ικανοποιητική 
μέθοδος ή στρατηγική δοκιμή χωρίς να περιλαμβάνει τη χρήση ζώου.

Τροπολογία 152
Michèle Rivasi

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
ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή του 
εξαρτήματος ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Επειδή σε μερικές 
περιπτώσεις είναι δύσκολο να γίνει η 
διάκριση μεταξύ ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και καλλυντικών προϊόντων, 
θα πρέπει να εισαχθεί η δυνατότητα, στον 
κανονισμό αριθ.1223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, 
για τα καλλυντικά προϊόντα, να 
λαμβάνεται απόφαση σε επίπεδο ΕΕ 
σχετικά με το κανονιστικό καθεστώς ενός 
προϊόντος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 153
Nora Berra
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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 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή του 
εξαρτήματος ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Επειδή σε μερικές περιπτώσεις 
είναι δύσκολο να γίνει η διάκριση μεταξύ 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
καλλυντικών προϊόντων, θα πρέπει να 
εισαχθεί η δυνατότητα, στον κανονισμό 
αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά 
προϊόντα, να λαμβάνεται απόφαση σε 
επίπεδο ΕΕ σχετικά με το κανονιστικό 
καθεστώς ενός προϊόντος.

(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, όταν είναι 
αναγκαίο, όπως για παράδειγμα όταν για 
το ίδιο προϊόν οι αποφάσεις που έχουν 
ληφθεί σε εθνικό επίπεδο διαφέρουν 
μεταξύ των κρατών μελών, κατά 
περίπτωση εάν ένα προϊόν εμπίπτει ή δεν 
εμπίπτει στον ορισμό του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή του 
εξαρτήματος ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Επειδή σε μερικές περιπτώσεις 
είναι δύσκολο να γίνει η διάκριση μεταξύ 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
καλλυντικών προϊόντων, θα πρέπει να 
εισαχθεί η δυνατότητα, στον κανονισμό 
αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά 
προϊόντα, να λαμβάνεται απόφαση σε 
επίπεδο ΕΕ σχετικά με το κανονιστικό 
καθεστώς ενός προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 154
Horst Schnellhardt

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 

(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 
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Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει κατά 
περίπτωση εάν ένα προϊόν εμπίπτει ή δεν 
εμπίπτει στον ορισμό του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή του 
εξαρτήματος ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Επειδή σε μερικές περιπτώσεις 
είναι δύσκολο να γίνει η διάκριση μεταξύ 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
καλλυντικών προϊόντων, θα πρέπει να 
εισαχθεί η δυνατότητα, στον κανονισμό 
αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά 
προϊόντα, να λαμβάνεται απόφαση σε 
επίπεδο ΕΕ σχετικά με το κανονιστικό 
καθεστώς ενός προϊόντος.

Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει κατά 
περίπτωση εάν ένα προϊόν εμπίπτει ή δεν 
εμπίπτει στον ορισμό του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή του 
εξαρτήματος ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Για σκοπούς ασφάλειας 
δικαίου πρέπει να αιτιολογείται με 
σαφήνεια η εν λόγω απόφαση και οι 
σχετικοί κατασκευαστές να συμμετέχουν 
σε διαδικασία διαβούλευσης στο πλαίσιο 
της λήψης απόφασης. Επειδή σε μερικές 
περιπτώσεις είναι δύσκολο να γίνει η 
διάκριση μεταξύ ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και καλλυντικών προϊόντων, θα 
πρέπει να εισαχθεί η δυνατότητα, στον 
κανονισμό αριθ.1223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, 
για τα καλλυντικά προϊόντα, να 
λαμβάνεται απόφαση σε επίπεδο ΕΕ 
σχετικά με το κανονιστικό καθεστώς ενός 
προϊόντος.

Or. de

Τροπολογία 155
Thomas Ulmer

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 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή του 
εξαρτήματος ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Επειδή σε μερικές περιπτώσεις 
είναι δύσκολο να γίνει η διάκριση μεταξύ 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 

(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 σε 
συνεργασία με το συντονιστικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΣΟΙΠ) 
και το Συμβούλιο κατά περίπτωση εάν ένα 
προϊόν εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στον ορισμό 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή του 
εξαρτήματος ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Επειδή σε μερικές περιπτώσεις 
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καλλυντικών προϊόντων, θα πρέπει να 
εισαχθεί η δυνατότητα, στον κανονισμό 
αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά 
προϊόντα, να λαμβάνεται απόφαση σε 
επίπεδο ΕΕ σχετικά με το κανονιστικό 
καθεστώς ενός προϊόντος.

είναι δύσκολο να γίνει η διάκριση μεταξύ 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
καλλυντικών προϊόντων, θα πρέπει να 
εισαχθεί η δυνατότητα, στον κανονισμό 
αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά 
προϊόντα, να λαμβάνεται απόφαση σε 
επίπεδο ΕΕ σχετικά με το κανονιστικό 
καθεστώς ενός προϊόντος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επαφίεται μόνο στην Επιτροπή η ταξινόμηση ενός προϊόντος σε αντίστοιχη 
κλάση. Εν προκειμένω απαιτούνται συγκεκριμένες διαβουλεύσεις για την αντιμετώπιση 
ενδεχόμενων προβλημάτων.

Τροπολογία 156
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Τα μη παρεμβατικά προϊόντα που 
δεν υπάγονται σε κανονιστική ρύθμιση, 
όπως οι μη διορθωτικοί φακοί επαφής για 
λόγους αισθητικής, ενδέχεται να 
προκαλέσουν επιπλοκές στην υγεία –όπως 
η µυκητιασική κερατίτις– όταν 
κατασκευάζονται ή χρησιμοποιούνται 
εσφαλμένα. Πρέπει να χρησιμοποιούνται 
κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας για την 
προστασία της ασφάλειας των 
καταναλωτών οι οποίοι αποφασίζουν να 
χρησιμοποιούν τα εν λόγω προϊόντα. 

Or. en

Τροπολογία 157
Thomas Ulmer
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Προϊόντα τα οποία 
χρησιμοποιούνται στην αιμοδοσία ή στη 
θεραπεία παθήσεων του αίματος πρέπει 
να τηρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2002/98/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιανουαρίου 2003, για τη θέσπιση 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για 
τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, 
την αποθήκευση και τη διανομή 
ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του 
αίματος και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία διαθέτουν έγκριση για χρήση σε αυτόν τον τομέα, 
εμπίπτουν σε έξι περαιτέρω ενωσιακές νομοθεσίες, οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν υψηλότερες 
απαιτήσεις από αυτές που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Το επίπεδο αυστηρότητας των εν 
λόγω απαιτήσεων δεν πρέπει να μειωθεί.

Τροπολογία 158
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η διαφήμιση της αισθητικής 
χειρουργικής θα πρέπει να ρυθμιστεί 
καλύτερα προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι οι ασθενείς έχουν πλήρη επίγνωση 
των κινδύνων, καθώς και των οφελών. 
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης 
της διαφήμισης καλλυντικών
εμφυτευμάτων, όπως έχουν ήδη πράξει η 
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Γαλλία και το Βέλγιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφήμιση της αισθητικής χειρουργικής, όπως τα εμφυτεύματα στήθους, ενέχει τον κίνδυνο 
υποτίμησης αυτών των παρεμβάσεων. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν απαγορεύσει τη διαφήμιση 
αισθητικής χειρουργικής, ενώ υφίσταται ήδη απαγόρευση της διαφήμισης συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 159
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα 
σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη 
των νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Για να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας, ελεύθερη κυκλοφορία των 
προϊόντων και ασφάλεια δικαίου για τους 
κατασκευαστές, είναι απαραίτητο να 
εισαχθεί ένας ενιαίος ορισμός για τα 
νανοϋλικά, με βάση τη σύσταση 
2011/696/EΕ της Επιτροπής, της 18ης 
Οκτωβρίου 2011, για τον ορισμό των 
νανοϋλικών, ο οποίος να διαθέτει την 
απαραίτητη ευελιξία, ώστε να 
προσαρμόζεται στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο και στη συνακόλουθη 
ανάπτυξη κανονιστικών ρυθμίσεων σε 
ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Στον 
σχεδιασμό και στην κατασκευή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να λαμβάνουν 
ειδική μέριμνα όταν χρησιμοποιούν 
νανοϋλικά τα οποία μπορούν να 
ελευθερωθούν στο ανθρώπινο σώμα· τα δε 
σχετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα
πρέπει να υπόκεινται στην αυστηρότερη 
διαδικασία αξιολόγησης της 

(13) Υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα 
σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη 
των νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Για να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας, ελεύθερη κυκλοφορία των 
προϊόντων και ασφάλεια δικαίου για τους 
κατασκευαστές, είναι απαραίτητο να 
εισαχθεί ένας ενιαίος ορισμός για τα 
νανοϋλικά, με βάση τη σύσταση 
2011/696/EΕ της Επιτροπής, της 18ης 
Οκτωβρίου 2011, για τον ορισμό των 
νανοϋλικών, ο οποίος να διαθέτει την 
απαραίτητη ευελιξία, ώστε να 
προσαρμόζεται στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο και στη συνακόλουθη 
ανάπτυξη κανονιστικών ρυθμίσεων σε 
ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Στον 
σχεδιασμό και στην κατασκευή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να λαμβάνουν 
ειδική μέριμνα όταν χρησιμοποιούν 
νανοϋλικά που πρόκειται να 
απελευθερωθούν εκουσίως στο ανθρώπινο 
σώμα· τα δε σχετικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα θα πρέπει να υπόκεινται στην 
αυστηρότερη διαδικασία αξιολόγησης της 



PE510.741v01-00 12/105 AM\935943EL.doc

EL

συμμόρφωσης. συμμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 160
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα 
σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη 
των νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Για να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας, ελεύθερη κυκλοφορία των 
προϊόντων και ασφάλεια δικαίου για τους 
κατασκευαστές, είναι απαραίτητο να 
εισαχθεί ένας ενιαίος ορισμός για τα 
νανοϋλικά, με βάση τη σύσταση 
2011/696/EΕ της Επιτροπής, της 18ης 
Οκτωβρίου 2011, για τον ορισμό των 
νανοϋλικών, ο οποίος να διαθέτει την 
απαραίτητη ευελιξία, ώστε να 
προσαρμόζεται στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο και στη συνακόλουθη 
ανάπτυξη κανονιστικών ρυθμίσεων σε 
ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Στον 
σχεδιασμό και στην κατασκευή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να λαμβάνουν 
ειδική μέριμνα όταν χρησιμοποιούν 
νανοϋλικά τα οποία μπορούν να 
ελευθερωθούν στο ανθρώπινο σώμα· τα δε 
σχετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα 
πρέπει να υπόκεινται στην αυστηρότερη 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης.

(13) Υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα 
σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη 
των νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Για να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας, ελεύθερη κυκλοφορία των 
προϊόντων και ασφάλεια δικαίου για τους 
κατασκευαστές, είναι απαραίτητο να 
εισαχθεί ένας ενιαίος ορισμός για τα 
νανοϋλικά, με βάση τη σύσταση 
2011/696/EΕ της Επιτροπής, της 18ης 
Οκτωβρίου 2011, για τον ορισμό των 
νανοϋλικών, ο οποίος να διαθέτει την 
απαραίτητη ευελιξία, ώστε να 
προσαρμόζεται στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο και στη συνακόλουθη 
ανάπτυξη κανονιστικών ρυθμίσεων σε 
ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Στον 
σχεδιασμό και στην κατασκευή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να λαμβάνουν 
ειδική μέριμνα όταν χρησιμοποιούν
νανοϋλικά τα οποία μπορούν να 
ελευθερωθούν στο ανθρώπινο σώμα· τα δε 
σχετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα 
πρέπει να υπόκεινται στην αυστηρότερη 
διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
και στα ίδια πρότυπα.

Or. sl



AM\935943EL.doc 13/105 PE510.741v01-00

EL

Τροπολογία 161
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα 
σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη 
των νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Για να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας, ελεύθερη κυκλοφορία των 
προϊόντων και ασφάλεια δικαίου για τους 
κατασκευαστές, είναι απαραίτητο να 
εισαχθεί ένας ενιαίος ορισμός για τα 
νανοϋλικά, με βάση τη σύσταση 
2011/696/EΕ της Επιτροπής, της 18ης 
Οκτωβρίου 2011, για τον ορισμό των 
νανοϋλικών, ο οποίος να διαθέτει την 
απαραίτητη ευελιξία, ώστε να 
προσαρμόζεται στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο και στη συνακόλουθη 
ανάπτυξη κανονιστικών ρυθμίσεων σε 
ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Στον 
σχεδιασμό και στην κατασκευή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να λαμβάνουν 
ειδική μέριμνα όταν χρησιμοποιούν 
νανοϋλικά τα οποία μπορούν να 
ελευθερωθούν στο ανθρώπινο σώμα· τα δε 
σχετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα 
πρέπει να υπόκεινται στην αυστηρότερη 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης.

(13) Υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα 
σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη 
των νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Για να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας, ελεύθερη κυκλοφορία των 
προϊόντων και ασφάλεια δικαίου για τους 
κατασκευαστές, είναι απαραίτητο να 
εισαχθεί ένας ενιαίος ορισμός για τα 
νανοϋλικά, με βάση τη σύσταση 
2011/696/EΕ της Επιτροπής, της 18ης 
Οκτωβρίου 2011, για τον ορισμό των 
νανοϋλικών, ο οποίος να διαθέτει την 
απαραίτητη ευελιξία, ώστε να 
προσαρμόζεται στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο και στη συνακόλουθη 
ανάπτυξη κανονιστικών ρυθμίσεων σε 
ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Στον 
σχεδιασμό, την κατασκευή και τη 
διαδικασία συμμόρφωσης των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι 
κατασκευαστές πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη πρόσθετες βασικές απαιτήσεις 
σχετικά με το χρησιμοποιούμενο 
νανοϋλικό και την εφαρμογή του στην 
αντίστοιχη ομάδα προϊόντων και να 
λαμβάνουν ειδική μέριμνα όταν 
χρησιμοποιούν νανοϋλικά για τα οποία
διατυπώνεται ρητά η πρόθεση 
ελευθέρωσής τους στο ανθρώπινο σώμα· 
τα δε σχετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
θα πρέπει να υπόκεινται στην αυστηρότερη 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πολλά ιατροτεχνολογικά προϊόντα περιέχουν νανοϋλικά, αλλά δεν θέτουν σε κίνδυνο τους 
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ασθενείς. Για την κατηγοριοποίηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων με νανοϋλικά πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η επιδιωκόμενη λειτουργία των νανοϋλικών.

Τροπολογία 162
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται στη δωρεά ουσιών 
ανθρώπινης προέλευσης και τη μετέπειτα 
χρήση τους για θεραπεία πρέπει να 
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημόσια 
υγεία διασφαλίζοντας τις ελάχιστες 
προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
2002/98/ΕΚ για τη θέσπιση ελάχιστων 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για 
τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, 
την αποθήκευση και τη διανομή 
ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του 
αίματος, και των συμπληρωματικών 
οδηγιών της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, την αποθήκευση, τον 
έλεγχο και την επεξεργασία αίματος, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την αιμαφαίρεση, 
πρέπει να συμμορφώνονται ήδη με έξι συμπληρωματικές νομοθεσίες της ΕΕ για τη δημόσια 
υγεία. Η ισχύουσα νομοθεσία διασφαλίζει ότι το αίμα και τα συστατικά αίματος που εξάγονται 
από τα προϊόντα διατηρούν υψηλό επίπεδο, ενώ και τα ίδια τα προϊόντα υπόκεινται ήδη στα 
υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας των ασθενών και σε ελέγχους.

Τροπολογία 163
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Όσον αφορά τα προϊόντα που 
αποτελούνται από περισσότερα του ενός 
εμφυτεύσιμα τμήματα, όπως τα 
εμφυτεύματα ισχίου, θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η συμβατότητα των 
τμημάτων από διάφορους 
κατασκευαστές, ώστε να αποφεύγεται η 
αντικατάσταση του λειτουργικού 
τμήματος του προϊόντος και, ως εκ 
τούτου, να προλαμβάνονται οι περιττοί 
κίνδυνοι και η ταλαιπωρία των ασθενών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την 
ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για τη 
διασφάλιση της συμβατότητας των 
αντίστοιχων τμημάτων των 
εμφυτευμάτων ισχίου από διαφορετικούς 
κατασκευαστές, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι επεμβάσεις ισχίου πραγματοποιούνται 
πιο συχνά στους ηλικιωμένους, οι οποίοι 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο υγείας 
όσον αφορά τις επεμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 164
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Είναι σκόπιμο να οριστούν με 
σαφήνεια οι γενικές υποχρεώσεις των 
διάφορων οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγέων 
και των διανομέων, όπως προβλέπεται στο 
νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εμπορία 
των προϊόντων, με την επιφύλαξη των 
ειδικών υποχρεώσεων που ορίζονται στα 
διάφορα μέρη του παρόντος κανονισμού, 
ώστε να βελτιωθεί η κατανόηση των 
νομικών απαιτήσεων και, έτσι, να 

(24) Είναι σκόπιμο να οριστούν με 
σαφήνεια οι γενικές υποχρεώσεις των 
διάφορων οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγέων 
και των διανομέων, όπως προβλέπεται στο 
νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εμπορία 
των προϊόντων, με την επιφύλαξη των 
ειδικών υποχρεώσεων που ορίζονται στα 
διάφορα μέρη του παρόντος κανονισμού, 
ώστε να βελτιωθεί η κατανόηση των 
νομικών απαιτήσεων και, έτσι, να 
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βελτιωθεί η συμμόρφωση των οικείων 
οικονομικών φορέων με τις κανονιστικές 
ρυθμίσεις.

βελτιωθεί η συμμόρφωση των οικείων 
οικονομικών φορέων με τις κανονιστικές 
ρυθμίσεις. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
συνθήκες που θα επιτρέπουν σε ΜΜΕ με 
έξυπνη εξειδίκευση να έχουν ευκολότερη 
πρόσβαση στην εν λόγω αγορά.

Or. sl

Τροπολογία 165
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Για να διασφαλισθεί ότι ο κίνδυνος 
ζημίας καθώς και ο κίνδυνος χρεοκοπίας 
του κατασκευαστή δεν θα μετακυλιστούν 
στους ασθενείς που υπέστησαν βλάβη 
από ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ότι 
εκείνοι που πληρώνουν επιβαρύνονται με 
το κόστος της θεραπείας, οι 
κατασκευαστές υποχρεούνται να 
καλύπτονται από ασφάλιση αστικής 
ευθύνης με την κατάλληλη ελάχιστη 
κάλυψη.

Or. en

Τροπολογία 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Για να διασφαλισθεί ότι ο κίνδυνος 
ζημίας καθώς και ο κίνδυνος χρεοκοπίας 
του κατασκευαστή δεν θα μετακυλιστούν 
στους ασθενείς που υπέστησαν βλάβη 
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από ιατροτεχνολογικά προϊόντα, οι 
κατασκευαστές υποχρεούνται να 
καλύπτονται από ασφάλιση αστικής 
ευθύνης με την κατάλληλη κάλυψη.

Or. en

Τροπολογία 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Για να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς 
που υπέστησαν βλάβη θα αποζημιωθούν 
για τυχόν βλάβες και για να αποφευχθεί η 
χρεοκοπία του κατασκευαστή, οι 
κατασκευαστές υποχρεούνται να 
καλύπτονται από ασφάλιση αστικής 
ευθύνης με επαρκή ελάχιστη κάλυψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης με επαρκή ελάχιστη κάλυψη διασφαλίζει ότι οι ασθενείς που 
έχουν υποστεί βλάβη και εκείνοι που πληρώνουν το κόστος της θεραπείας δεν επιβαρύνονται με 
τον κίνδυνο ζημίας και τον κίνδυνο χρεοκοπίας του κατασκευαστή.

Τροπολογία 168
Pat the Cope Gallagher

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Το ειδικευμένο πρόσωπο απαιτείται 
να διαθέτει ελάχιστο επίπεδο προσόντων 
συμπεριλαμβανομένων των 
εκπαιδευτικών απαιτήσεων, της 
εμπειρίας και του καταχωρισμένου 
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επαγγελματικού τίτλου. Ένα παράδειγμα 
αυτής της επαγγελματικής καταχώρισης, 
ιδιαίτερα για τους μηχανικούς, είναι το 
ειδικευμένο πρόσωπο να πληροί τις 
εθνικές απαιτήσεις για το Eur Ing, το 
ευρωπαϊκό μητρώο για επαγγελματίες 
μηχανικούς.

Or. en

Τροπολογία 169
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Οι διαπιστώσεις της επιστημονικής 
επιτροπής για τους αναδυόμενους και τους 
πρόσφατα εντοπισμένους κινδύνους για 
την υγεία («ΕΕΑΠΕΚΥ»), η οποία 
συστάθηκε με την απόφαση 2008/721/EΚ 
της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2008, 
για τη σύσταση μιας συμβουλευτικής 
δομής επιστημονικών επιτροπών και 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα της 
ασφάλειας των καταναλωτών, της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 
και για την κατάργηση της απόφασης 
2004/210/ΕΚ, στην επιστημονική 
γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 15 
Απριλίου 2010 για την ασφάλεια της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων τα οποία διατίθενται στην 
αγορά για μία μόνο χρήση, και οι 
διαπιστώσεις της Επιτροπής στην έκθεσή 
της με ημερομηνία 27 Αυγούστου 2010 
σχετικά με το ζήτημα της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 12α της οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ, κάνουν λόγο για κανονιστική 
ρύθμιση της επανεπεξεργασίας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό 

(31) Οι διαπιστώσεις της επιστημονικής 
επιτροπής για τους αναδυόμενους και τους 
πρόσφατα εντοπισμένους κινδύνους για 
την υγεία («ΕΕΑΠΕΚΥ»), η οποία 
συστάθηκε με την απόφαση 2008/721/EΚ 
της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2008, 
για τη σύσταση μιας συμβουλευτικής 
δομής επιστημονικών επιτροπών και 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα της 
ασφάλειας των καταναλωτών, της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 
και για την κατάργηση της απόφασης 
2004/210/ΕΚ, στην επιστημονική 
γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 15 
Απριλίου 2010 για την ασφάλεια της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων τα οποία διατίθενται στην 
αγορά για μία μόνο χρήση, και οι 
διαπιστώσεις της Επιτροπής στην έκθεσή 
της με ημερομηνία 27 Αυγούστου 2010 
σχετικά με το ζήτημα της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 12α της οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ, κάνουν λόγο για κανονιστική 
ρύθμιση της επανεπεξεργασίας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό 
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επίπεδο προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας, ενώ ταυτοχρόνως να δίνεται η 
δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης αυτής 
της πρακτικής υπό σαφείς προϋποθέσεις. Η 
επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος μίας χρήσης τροποποιεί την 
προβλεπόμενη χρήση του και ο 
επανεπεξεργαστής θα πρέπει, επομένως, να 
θεωρείται κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος.

επίπεδο προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας, ενώ ταυτοχρόνως να δίνεται η 
δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης αυτής 
της πρακτικής υπό σαφείς προϋποθέσεις. Η 
επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος μίας χρήσης τροποποιεί την 
προβλεπόμενη χρήση του και ο 
επανεπεξεργαστής θα πρέπει, επομένως, να 
θεωρείται κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Απαγορεύεται η 
επανεπεξεργασία των εμφυτεύσιμων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης και των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων επεμβατικής τεχνολογίας μίας 
χρήσης.

Or. fr

Τροπολογία 170
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Οι διαπιστώσεις της επιστημονικής 
επιτροπής για τους αναδυόμενους και 
τους πρόσφατα εντοπισμένους κινδύνους 
για την υγεία («ΕΕΑΠΕΚΥ»), η οποία 
συστάθηκε με την απόφαση 2008/721/EΚ 
της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2008, 
για τη σύσταση μιας συμβουλευτικής 
δομής επιστημονικών επιτροπών και 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα της 
ασφάλειας των καταναλωτών, της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 
και για την κατάργηση της απόφασης 
2004/210/ΕΚ, στην επιστημονική 
γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 15 
Απριλίου 2010 για την ασφάλεια της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων τα οποία διατίθενται στην 
αγορά για μία μόνο χρήση, και οι 
διαπιστώσεις της Επιτροπής στην έκθεσή 

(31) Για τη συμμόρφωση με την ιεραρχία 
στη διαχείριση των αποβλήτων που 
ορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, όλα τα 
προϊόντα πρέπει, κατά κανόνα, να είναι 
πολλαπλής χρήσης, ενώ σε περίπτωση 
παρέκκλισης από τον κανόνα ο 
κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει 
αιτιολόγηση βάσει επαρκών 
επιστημονικών στοιχείων, που αφορούν 
την ασφάλεια του ασθενούς ή κάθε 
χρήστη.
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της με ημερομηνία 27 Αυγούστου 2010 
σχετικά με το ζήτημα της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 12α της οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ, κάνουν λόγο για κανονιστική 
ρύθμιση της επανεπεξεργασίας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας, ενώ ταυτοχρόνως να δίνεται η 
δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης αυτής 
της πρακτικής υπό σαφείς προϋποθέσεις. 
Η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος μίας χρήσης τροποποιεί την 
προβλεπόμενη χρήση του και ο 
επανεπεξεργαστής θα πρέπει, επομένως, 
να θεωρείται κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα μίας χρήσης δημιουργούν τεράστια ποσότητα αποβλήτων, τα 
οποία μερικές φορές είναι τοξικά. Οι οικολογικές και χρηματικές δαπάνες της διαχείρισης των 
εν λόγω αποβλήτων προστίθενται, στη συνέχεια, στις δαπάνες που έχουν ήδη προέλθει από την 
κατασκευή, την εξουσιοδότηση και την πρόσβαση στα προϊόντα, γεγονός που είναι αντίθετο 
προς το βιώσιμο σύστημα υγείας.

Τροπολογία 171
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Οι διαπιστώσεις της επιστημονικής 
επιτροπής για τους αναδυόμενους και τους 
πρόσφατα εντοπισμένους κινδύνους για 
την υγεία («ΕΕΑΠΕΚΥ»), η οποία 
συστάθηκε με την απόφαση 2008/721/EΚ 
της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2008, 
για τη σύσταση μιας συμβουλευτικής 

(31) Οι διαπιστώσεις της επιστημονικής 
επιτροπής για τους αναδυόμενους και τους 
πρόσφατα εντοπισμένους κινδύνους για 
την υγεία («ΕΕΑΠΕΚΥ»), η οποία 
συστάθηκε με την απόφαση 2008/721/EΚ 
της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2008, 
για τη σύσταση μιας συμβουλευτικής 
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δομής επιστημονικών επιτροπών και 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα της 
ασφάλειας των καταναλωτών, της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 
και για την κατάργηση της απόφασης 
2004/210/ΕΚ, στην επιστημονική 
γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 15 
Απριλίου 2010 για την ασφάλεια της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων τα οποία διατίθενται στην 
αγορά για μία μόνο χρήση, και οι 
διαπιστώσεις της Επιτροπής στην έκθεσή 
της με ημερομηνία 27 Αυγούστου 2010 
σχετικά με το ζήτημα της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 12α της οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ, κάνουν λόγο για κανονιστική 
ρύθμιση της επανεπεξεργασίας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας, ενώ ταυτοχρόνως να δίνεται η 
δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης αυτής 
της πρακτικής υπό σαφείς προϋποθέσεις. Η 
επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος μίας χρήσης τροποποιεί την 
προβλεπόμενη χρήση του και ο 
επανεπεξεργαστής θα πρέπει, επομένως, να 
θεωρείται κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος.

δομής επιστημονικών επιτροπών και 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα της 
ασφάλειας των καταναλωτών, της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 
και για την κατάργηση της απόφασης 
2004/210/ΕΚ, στην επιστημονική 
γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 15 
Απριλίου 2010 για την ασφάλεια της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων τα οποία διατίθενται στην 
αγορά για μία μόνο χρήση, και οι 
διαπιστώσεις της Επιτροπής στην έκθεσή
της με ημερομηνία 27 Αυγούστου 2010 
σχετικά με το ζήτημα της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 12α της οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ, κάνουν λόγο για κανονιστική 
ρύθμιση της επανεπεξεργασίας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας, ενώ ταυτοχρόνως να δίνεται η 
δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης αυτής 
της πρακτικής υπό σαφείς προϋποθέσεις. Η 
επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος μίας χρήσης τροποποιεί την 
προβλεπόμενη χρήση του και ο 
επανεπεξεργαστής θα πρέπει, επομένως, να 
θεωρείται κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
μίας χρήσης που είναι εκ των προτέρων 
γνωστό ότι παρουσιάζουν κίνδυνο για την 
ασφάλεια δεν υπόκεινται σε 
επανεπεξεργασία. Καταρτίζεται 
κατάλογος των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που παρουσιάζουν τέτοιου 
είδους κίνδυνο.

Or. cs

Τροπολογία 172
Nora Berra
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Οι διαπιστώσεις της επιστημονικής 
επιτροπής για τους αναδυόμενους και τους 
πρόσφατα εντοπισμένους κινδύνους για 
την υγεία («ΕΕΑΠΕΚΥ»), η οποία 
συστάθηκε με την απόφαση 2008/721/EΚ 
της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2008, 
για τη σύσταση μιας συμβουλευτικής 
δομής επιστημονικών επιτροπών και 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα της 
ασφάλειας των καταναλωτών, της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 
και για την κατάργηση της απόφασης 
2004/210/ΕΚ, στην επιστημονική 
γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 15 
Απριλίου 2010 για την ασφάλεια της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων τα οποία διατίθενται στην 
αγορά για μία μόνο χρήση, και οι 
διαπιστώσεις της Επιτροπής στην έκθεσή 
της με ημερομηνία 27 Αυγούστου 2010 
σχετικά με το ζήτημα της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 12α της οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ, κάνουν λόγο για κανονιστική 
ρύθμιση της επανεπεξεργασίας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας, ενώ ταυτοχρόνως να δίνεται η 
δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης αυτής 
της πρακτικής υπό σαφείς προϋποθέσεις. Η 
επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος μίας χρήσης τροποποιεί την 
προβλεπόμενη χρήση του και ο 
επανεπεξεργαστής θα πρέπει, επομένως, να 
θεωρείται κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος.

(31) Οι διαπιστώσεις της επιστημονικής 
επιτροπής για τους αναδυόμενους και τους 
πρόσφατα εντοπισμένους κινδύνους για 
την υγεία («ΕΕΑΠΕΚΥ»), η οποία 
συστάθηκε με την απόφαση 2008/721/EΚ 
της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2008, 
για τη σύσταση μιας συμβουλευτικής 
δομής επιστημονικών επιτροπών και 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα της 
ασφάλειας των καταναλωτών, της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 
και για την κατάργηση της απόφασης 
2004/210/ΕΚ, στην επιστημονική 
γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 15 
Απριλίου 2010 για την ασφάλεια της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων τα οποία διατίθενται στην 
αγορά για μία μόνο χρήση, και οι 
διαπιστώσεις της Επιτροπής στην έκθεσή 
της με ημερομηνία 27 Αυγούστου 2010 
σχετικά με το ζήτημα της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 12α της οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ, κάνουν λόγο για κανονιστική 
ρύθμιση της επανεπεξεργασίας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας, ενώ ταυτοχρόνως να δίνεται η 
δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης αυτής 
της πρακτικής υπό σαφείς προϋποθέσεις. Η 
επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος μίας χρήσης τροποποιεί την 
προβλεπόμενη χρήση του και ο 
επανεπεξεργαστής θα πρέπει, επομένως, να 
θεωρείται κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Για λόγους μεγαλύτερης 
σαφήνειας, σε επανεπεξεργασία μπορούν 
να υποβληθούν μόνο «προϊόντα που 
προορίζονται για μία μόνο χρήση» και όχι 
τα «προϊόντα μίας μόνο χρήσης». 



AM\935943EL.doc 23/105 PE510.741v01-00

EL

Συνεπώς, όσον αφορά την 
επανεπεξεργασία, στον παρόντα 
κανονισμό πρέπει να δοθεί ορισμός των 
όρων «ιατροτεχνολογικό προϊόν 
πολλαπλής χρήσης», «ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που προορίζεται για μία μόνο 
χρήση» και «ιατροτεχνολογικό προϊόν 
μίας χρήσης», και πρέπει να υπάρξει 
διάκριση των όρων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 173
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Λόγω της εξαιρετικά πολύπλοκης 
φύσης των προϊόντων μίας χρήσης και 
της επανεπεξεργασίας τους στην ΕΕ, 
πρωταρχικά είναι σημαντικό να εξεταστεί 
ο αντίκτυπος τυχόν σημαντικής αλλαγής 
πολιτικής στην ασφάλεια των ασθενών, 
των κλινικών γιατρών και των άλλων 
εμπλεκόμενων φορέων. Για τον λόγο 
αυτόν θα πρέπει πρώτα να διενεργηθεί 
υπεύθυνη και διαφανής αξιολόγηση των 
επιπτώσεων, η οποία θα λαμβάνει υπόψη 
τις οικονομικές, κοινωνικές 
(συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
υγείας) και περιβαλλοντικές συνέπειες της 
πολιτικής δράσης ή αδράνειας. Εάν η 
αξιολόγηση των επιπτώσεων αποδειχθεί 
ότι είναι εφαρμόσιμη, τα αποτελέσματα 
θα πρέπει να παρουσιαστούν σε έκθεση 
που θα υποβληθεί στο σύνολο των 
εμπλεκόμενων φορέων.

Or. en

Justification

The ENVI lead Rapporteur based on my understanding wishes to propose that devices are all 
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labelled as reusable and that by derogation manufactures of class I, IIa  IIb devices still have 
the possibility to label them as single use if they provide justification based on sufficient 
scientific evidence. The shadow Rapporteur takes the view that due to the number and varying 
nature of how medical devices are used and by whom, it is entirely feasible that such scientific 
evidence may not always be sufficient or readily available. Therefore as patients, clinicians, 
manufacturers and reprocessors are subject to potentially significant legislative changes it is 
recommended that an impact assessment first be conducted that studies and analyses the 
advantages and disadvantages that could result to public safety.

Τροπολογία 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 175
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Οι ασθενείς που φέρουν εμφυτευμένο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν θα πρέπει να 

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

λαμβάνουν ουσιαστικές πληροφορίες για 
το εμφυτευμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
με τις οποίες να είναι δυνατή η 
ταυτοποίησή του και οι οποίες να 
περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το 
κύριο χαρακτηριστικό του προϊόντος, τις 
πιθανές αρνητικές συνέπειες, 
προειδοποίηση για πιθανούς κινδύνους 
όσον αφορά την υγεία, μέτρα προστασίας 
που αφορούν τη μετεγχειρητική 
παρακολούθηση και τυχόν απαραίτητες 
προειδοποιήσεις ή προφυλάξεις που πρέπει 
να ληφθούν, για παράδειγμα δηλώσεις για 
το κατά πόσον είναι συμβατό με ορισμένα 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή 
με σαρωτές που χρησιμοποιούνται για 
ελέγχους ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 176
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα 
πρέπει, εν γένει, να φέρουν τη σήμανση 
CE, η οποία να δηλώνει τη συμμόρφωσή 
τους προς τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
ελεύθερη διακίνησή τους στην Ένωση και 
η έναρξη χρήσης τους σύμφωνα με τη 
χρήση για την οποία προορίζονται. Τα 
κράτη μέλη δεν θα πρέπει να δημιουργούν 
εμπόδια για τη διάθεση στην αγορά ή για 
την έναρξη χρήσης για λόγους που 
συνδέονται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(33) Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα 
πρέπει, εν γένει, να φέρουν τη σήμανση 
CE, η οποία να δηλώνει τη συμμόρφωσή 
τους προς τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
ελεύθερη διακίνησή τους στην Ένωση και 
η έναρξη χρήσης τους σύμφωνα με τη 
χρήση για την οποία προορίζονται. Τα 
κράτη μέλη δεν θα πρέπει να δημιουργούν 
εμπόδια για τη διάθεση στην αγορά ή για 
την έναρξη χρήσης για λόγους που 
συνδέονται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Ωστόσο θα πρέπει να παρέχεται η 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
αποφασίζουν αν θα περιορίζουν τη χρήση 
οιουδήποτε ειδικού τύπου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος σε σχέση με 
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πτυχές που δεν καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 177
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η ιχνηλασιμότητα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων χάρη στο 
σύστημα αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που 
βασίζεται σε διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές αναμένεται να αναβαθμίσει 
σημαντικά την αποτελεσματικότητα της 
ασφάλειας 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.

(34) Η ιχνηλασιμότητα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων χάρη στο 
σύστημα αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που 
βασίζεται σε διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές αναμένεται να αναβαθμίσει 
σημαντικά την αποτελεσματικότητα της 
ασφάλειας 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 και να 
συνάδει με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που 
καθορίζονται στην οδηγία 2011/62/ΕΕ.

Or. fr

Τροπολογία 178
Gilles Pargneaux
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η ιχνηλασιμότητα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων χάρη στο 
σύστημα αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που 
βασίζεται σε διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές αναμένεται να αναβαθμίσει 
σημαντικά την αποτελεσματικότητα της 
ασφάλειας 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.

(34) Η ιχνηλασιμότητα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων χάρη στο 
σύστημα αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που 
βασίζεται σε διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές αναμένεται να αναβαθμίσει 
σημαντικά την αποτελεσματικότητα της 
ασφάλειας 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 και τους 
φαρμακοποιούς και να συνάδει με τα 
υπόλοιπα υφιστάμενα συστήματα 
επαλήθευσης της γνησιότητας στα εν 
λόγω περιβάλλοντα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μετά την οδηγία για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα πρέπει να εφαρμοστεί ένα σύστημα 
ηλεκτρονικής απόδειξης γνησιότητας των φαρμάκων. Για την αποφυγή σημαντικής επιβάρυνσης 
για τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού που ασχολούνται και με τους δύο τύπους 
προϊόντων, είναι σημαντικό τα συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα και τα φάρμακα να είναι συμβατά.

Τροπολογία 179
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η ιχνηλασιμότητα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων χάρη στο 
σύστημα αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που 
βασίζεται σε διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές αναμένεται να αναβαθμίσει 
σημαντικά την αποτελεσματικότητα της 
ασφάλειας 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.

(34) Η ιχνηλασιμότητα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων χάρη στο 
σύστημα αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που 
βασίζεται σε διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές αναμένεται να αναβαθμίσει 
σημαντικά την αποτελεσματικότητα της 
ασφάλειας 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, στους 
χονδρέμπορους και στους 
φαρμακοποιούς, και να είναι συμβατή με 
άλλα συστήματα ελέγχου γνησιότητας 
που εφαρμόζονται ήδη στους εν λόγω 
χώρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου γνησιότητας των φαρμάκων 
σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Είναι σημαντικό τα συστήματα 
για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για τα φάρμακα να είναι συμβατά. Σε διαφορετική 
περίπτωση, αυτό θα επιφέρει σημαντική και ενδεχομένως δυσβάσταχτη επιβάρυνση στους 
παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού που εργάζονται χρησιμοποιώντας και τα δύο είδη 
προϊόντων.

Τροπολογία 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 181
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(35) Η διαφάνεια και η ενημέρωση που 
είναι κατανοητή, αξιόπιστη, 
αντικειμενική, εύκολα προσβάσιμη και μη 
διαφημιστικού χαρακτήρα αποτελούν 
στοιχεία ουσιαστικά για την ενίσχυση της 
θέσης των ασθενών και των 
επαγγελματιών υγείας και για την 
απόκτηση της δυνατότητας να λαμβάνουν 
τις αποφάσεις τους εν επιγνώσει· παρέχουν 
μια σταθερή βάση για τη λήψη αποφάσεων 
σε κανονιστικά θέματα και για την 
οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης στο 
κανονιστικό σύστημα.

Or. en

Τροπολογία 182
Rebecca Taylor
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) 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 κλινικές έρευνες 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 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.

(37) 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 κλινικές έρευνες 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 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. Θα πρέπει να διατίθεται στους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
στο κοινό τακτική επισκόπηση των 
πληροφοριών σχετικά με την 
επαγρύπνηση και την εποπτεία της 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας και το κοινό θα ωφεληθούν από την τακτική επισκόπηση 
των πληροφοριών σχετικά με την επαγρύπνηση και την εποπτεία της αγοράς. Καθώς οι εν λόγω 
πληροφορίες απαιτούν ευαίσθητο χειρισμό, το ΣΟΙΠ είναι το κατάλληλο φόρουμ για την 
παροχή των πληροφοριών αυτών στην Ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων.
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Τροπολογία 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) 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 κλινικές έρευνες 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 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.

(37) Τα ηλεκτρονικά συστήματα της 
Eudamed θα πρέπει να επιτρέπουν στο 
κοινό να ενημερώνεται επαρκώς σχετικά 
με τα προϊόντα στην αγορά της Ένωσης. 
Είναι ουσιώδους σημασίας να 
προσφέρονται τα κατάλληλα επίπεδα 
πρόσβασης για το κοινό και τους 
επαγγελματίες υγείας στα τμήματα εκείνα 
των ψηφιακών συστημάτων της 
Eudamed που προσφέρουν σημαντικές 
πληροφορίες για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που ενδέχεται να θέτουν σε 
κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. 
Η πρόσβαση στα δεδομένα θα χορηγείται 
έπειτα από αίτηση, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Το 
ηλεκτρονικό σύστημα για τις κλινικές 
έρευνες 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 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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό είναι σύμφωνο με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Τροπολογία 184
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(39) Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
υψηλού κινδύνου, οι κατασκευαστές θα 
πρέπει, με σκοπό την αύξηση της 
διαφάνειας, 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.

Or. sl

Τροπολογία 185
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(39) Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
υψηλού κινδύνου, οι κατασκευαστές θα 
πρέπει να καταρτίζουν έκθεση σχετικά με 
τις κύριες πτυχές ασφάλειας και επιδόσεων 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και το 
αποτέλεσμα της κλινικής αξιολόγησης. 
Σύνοψη της έκθεσης αυτής θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμη στο κοινό.
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Τροπολογία 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(39) Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
υψηλού κινδύνου, οι κατασκευαστές θα 
πρέπει να υποβάλουν στην εθνική αρχή ή 
στον Οργανισμό, κατά περίπτωση, που 
εμπλέκεται στη διαδικασία έκδοσης της 
άδειας κυκλοφορίας, πλήρη έκθεση 
σχετικά με την ασφάλεια και τις κλινικές 
επιδόσεις του εν λόγω ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Η πλήρης έκθεση και η 
σύνοψή της θα πρέπει να είναι διαθέσιμες
στο κοινό μέσω της Eudamed.

Or. en

Τροπολογία 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
επεμβατικής τεχνολογίας που έχουν 
λειτουργία διάγνωσης και μέτρησης, τα 
κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος μόλυνσης και 
μικροβιακής μόλυνσης μεταξύ των 
ασθενών. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξαλείψουν τους γνωστούς 
ή αναμενόμενους κινδύνους για την 
ασφάλεια των ασθενών προτείνοντας 
ιδίως τα πιο αξιόπιστα πρωτόκολλα 
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απολύμανσης και να διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους από τους 
χρήστες και τα ιδρύματα υγείας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 74 του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή διασφαλίζει την 
επάρκεια των εν λόγω προληπτικών 
μέτρων για την προστασία της υγείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρόσφατες κλινικές αξιολογήσεις δείχνουν σημαντικό κίνδυνο μετάδοσης από ασθενή σε 
ασθενή παθογόνων μικροοργανισμών που προκαλούν ασθένειες που ανήκουν στα σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα (HPV, έρπητας, ηπατίτιδα, κ.λπ.). Παρεκκλίσεις από τα πρωτόκολλα 
που έχουν υιοθετηθεί για την ασφάλεια των ασθενών από τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα έχουν οδηγήσει σε μόλυνση και σε ορισμένες περιπτώσεις σε θάνατο ασθενών.

Τροπολογία 188
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Όσον αφορά τα 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 

(42) Όσον αφορά τα καινοτόμα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού 
κινδύνου, θα πρέπει να ενημερώνονται οι 
αρμόδιες αρχές σε πρώιμο στάδιο σχετικά 
με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και να έχουν το δικαίωμα, 
εφόσον δεν υπάρχει κοινή τεχνική 
προδιαγραφή ή κατευθυντήρια γραμμή 
για τη διενέργεια κλινικής αξιολόγησης, 
να αξιολογούν τα κλινικά δεδομένα και να 
προβαίνουν σε επιστημονική αξιολόγηση,
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 
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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
ιατροτεχνολογικού προϊόντος υψηλού 
κινδύνου πριν υποβάλει την αίτηση στον 
κοινοποιημένο οργανισμό.

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 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος υψηλού 
κινδύνου πριν υποβάλει την αίτηση στον 
κοινοποιημένο οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Όσον αφορά τα 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 

(42) Όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να 
ενημερώνονται οι αρμόδιες 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 
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δεν εμποδίζει έναν κατασκευαστή να 
ενημερώνει οικειοθελώς την αρμόδια αρχή 
σχετικά με την πρόθεσή του να καταθέσει 
αίτηση για αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος υψηλού 
κινδύνου πριν υποβάλει την αίτηση στον 
κοινοποιημένο οργανισμό.

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 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος υψηλού 
κινδύνου πριν υποβάλει την αίτηση στον 
κοινοποιημένο οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 190
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Ο κατασκευαστής προϊόντων 
υψηλού κινδύνου τον οποίο αφορά η
επιστημονική αξιολόγηση πρέπει να 
λαμβάνει συμβουλές σχετικά με την ορθή 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
προϊόντων του, ιδίως όσον αφορά τα 
κλινικά δεδομένα που απαιτούνται για 
την κλινική αξιολόγηση. Η επιστημονική 
αυτή συμβουλή μπορεί να παρέχεται από 
την επιστημονική συμβουλευτική 
επιτροπή, ή από εργαστήριο αναφοράς 
της ΕΕ και να αναρτάται σε δημόσια 
βάση δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

(42a) Η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης δεν πρέπει να εφαρμόζεται 
σε όλα τα είδη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. Η ταχεία κεντρική διαδικασία 
έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας θα 
πρέπει να εφαρμόζεται για:
- εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
και ενεργά θεραπευτικά προϊόντα που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε 
άμεση επαφή με την καρδιά, το κεντρικό 
κυκλοφορικό σύστημα και το κεντρικό 
νευρικό σύστημα·
- εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
στο επίπεδο της σπονδυλικής στήλης και 
των αρθρώσεων του ισχίου, του ώμου και 
του γονάτου, εξαιρουμένων των οργάνων 
και των εξαρτημάτων οστεοσύνθεσης·
- εμφυτεύσιμα και επεμβατικά προϊόντα 
για αισθητικούς λόγους.
Η ταχεία κεντρική διαδικασία έκδοσης 
της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να 
εφαρμόζεται για όλες τις υπόλοιπες 
συσκευές που προβλέπονται στις 
κατηγορίες IIβ και III.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η επιτυχής ρύθμιση και εμπορία στην ΕΕ συχνά αποτελεί προαπαιτούμενο για την εισαγωγή 
ενός προϊόντος στην αγορά των ΗΠΑ. Το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
επιτρέπει στην Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) να χρησιμοποιήσει, 
χωρίς κανένα κόστος, την αγορά της ΕΕ για τη διενέργεια κλινικών ερευνών μεγάλης κλίμακας 
και τους πολίτες της ΕΕ ως «πειραματόζωα». Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα για τους εργαζομένους και τα προγράμματα ασφάλισης ασθενείας της ΕΕ σε 
περίπτωση ανεπιθύμητων συμβάντων, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη συνολική 
παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Τροπολογία 192
Sari Essayah
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα της κατηγορίας Ι θα πρέπει να 
διενεργείται, κατά κανόνα, με την 
αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή, 
λόγω του μικρού βαθμού προσβολής του 
ανθρώπινου σώματος από τα προϊόντα 
αυτά. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
των κατηγοριών IIα, IIβ και III, θα πρέπει 
να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή του 
κοινοποιημένου οργανισμού στον 
κατάλληλο βαθμό, ενώ για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας 
ΙΙΙ θα πρέπει να απαιτείται ρητή 
προηγούμενη έγκριση του σχεδιασμού και 
της κατασκευής τους πριν από τη διάθεσή 
τους στην αγορά.

(44) Η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα της κατηγορίας Ι θα πρέπει να 
διενεργείται, κατά κανόνα, με την 
αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή, 
λόγω του μικρού βαθμού προσβολής του 
ανθρώπινου σώματος από τα προϊόντα 
αυτά. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
των κατηγοριών IIα, IIβ και III, θα πρέπει 
να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή του 
κοινοποιημένου οργανισμού στον 
κατάλληλο βαθμό, ενώ για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας 
ΙΙΙ θα πρέπει να απαιτείται ρητή 
προηγούμενη έγκριση του σχεδιασμού και 
της κατασκευής τους πριν από τη διάθεσή 
τους στην αγορά. Στις περιπτώσεις που οι 
ταξινομήσεις των προϊόντων καθίστανται 
αυστηρότερες, πρέπει να παρέχεται 
επαρκής μεταβατική περίοδος. Ιδίως 
στην περίπτωση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που διατίθενται επί δεκαετίες 
στην αγορά, είναι αξιόπιστες και δεν 
παρουσιάζουν προβλήματα, θα πρέπει να 
μειωθούν οι άσκοπες πρόσθετες 
απαιτήσεις δοκιμών. Θα ήταν 
προτιμότερο να διατεθούν οι εν λόγω 
πόροι για καινοτομία.

Or. fi

Τροπολογία 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για τα ιατροτεχνολογικά 

(44) Η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για τα ιατροτεχνολογικά 
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προϊόντα της κατηγορίας Ι θα πρέπει να 
διενεργείται, κατά κανόνα, με την 
αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή, 
λόγω του μικρού βαθμού προσβολής του 
ανθρώπινου σώματος από τα προϊόντα 
αυτά. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
των κατηγοριών IIα, IIβ και III, θα πρέπει 
να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή του 
κοινοποιημένου οργανισμού στον 
κατάλληλο βαθμό, ενώ για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας 
ΙΙΙ θα πρέπει να απαιτείται ρητή 
προηγούμενη έγκριση του σχεδιασμού και 
της κατασκευής τους πριν από τη διάθεσή 
τους στην αγορά.

προϊόντα της κατηγορίας Ι θα πρέπει να 
διενεργείται, κατά κανόνα, με την 
αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή, 
λόγω του μικρού βαθμού προσβολής του 
ανθρώπινου σώματος από τα προϊόντα 
αυτά. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
των κατηγοριών IIα, IIβ και III, θα είναι 
υποχρεωτική η συμμετοχή του 
κοινοποιημένου οργανισμού στον 
κατάλληλο βαθμό, ενώ για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας 
ΙΙΙ θα πρέπει να απαιτείται ρητή 
προηγούμενη έγκριση του σχεδιασμού και 
της κατασκευής τους πριν από τη διάθεσή 
τους στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 194
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα της κατηγορίας Ι θα πρέπει να 
διενεργείται, κατά κανόνα, με την 
αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή, 
λόγω του μικρού βαθμού προσβολής του 
ανθρώπινου σώματος από τα προϊόντα 
αυτά. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
των κατηγοριών IIα, IIβ και III, θα πρέπει 
να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή του 
κοινοποιημένου οργανισμού στον 
κατάλληλο βαθμό, ενώ για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας 
ΙΙΙ θα πρέπει να απαιτείται ρητή 
προηγούμενη έγκριση του σχεδιασμού και 
της κατασκευής τους πριν από τη διάθεσή 
τους στην αγορά.

(44) Η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα της κατηγορίας Ι θα πρέπει να 
διενεργείται, κατά κανόνα, με την 
αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή, 
λόγω του μικρού βαθμού προσβολής του 
ανθρώπινου σώματος από τα προϊόντα 
αυτά. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
των κατηγοριών IIα, IIβ και III, θα πρέπει 
να είναι υποχρεωτική η άσκηση αυστηρού 
ελέγχου από έναν κοινοποιημένο 
οργανισμό, ενώ για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα της κατηγορίας ΙΙΙ θα πρέπει να 
απαιτείται ρητή προηγούμενη έγκριση του 
σχεδιασμού και της κατασκευής τους πριν 
από τη διάθεσή τους στην αγορά.

Or. fr
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Τροπολογία 195
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης θα πρέπει να 
απλουστευθούν και να εξορθολογιστούν, 
ενώ οι απαιτήσεις για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς όσον αφορά 
τη διενέργεια των αξιολογήσεών τους θα 
πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια, 
ώστε να εξασφαλίζεται συγκρίσιμη 
κατάσταση.

(45) Οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης θα πρέπει να ενισχυθούν
και να εξορθολογιστούν, ενώ οι απαιτήσεις 
για τους κοινοποιημένους οργανισμούς 
όσον αφορά τη διενέργεια των 
αξιολογήσεών τους θα πρέπει να 
προσδιοριστούν με σαφήνεια, ώστε να 
εξασφαλίζεται συγκρίσιμη κατάσταση.

Or. fr

Τροπολογία 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
γενική ασφάλεια της αγοράς, κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να 
δημοσιοποιεί ή να διαδίδει κατά καλή 
πίστη μια πληροφορία σχετικά με ένα 
γεγονός, ένα στοιχείο ή μια ενέργεια 
εφόσον η μη γνώση του εν λόγω 
γεγονότος, του εν λόγω στοιχείου ή της εν 
λόγω ενέργειας συνεπάγεται κατά την 
άποψή του κινδύνους για την υγεία ή το 
περιβάλλον.

Or. xm
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Αιτιολόγηση

Στόχος της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης είναι η προστασία των καταγγελλόντων 
δυσλειτουργιών.

Τροπολογία 197
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι κανόνες για τις κλινικές έρευνες θα 
πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις βασικές 
διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές σ’ αυτόν 
τον τομέα, όπως είναι το διεθνές πρότυπο 
ISO 14155:2011 σχετικά με την ορθή 
κλινική πρακτική για τις κλινικές έρευνες 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων για 
ανθρώπους και η πιο πρόσφατη έκδοση 
(2008) της δήλωσης του Ελσίνκι της 
Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης σχετικά με 
τις δεοντολογικές αρχές για την ιατρική 
έρευνα στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι, 
ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι 
κλινικές έρευνες που διενεργούνται στην 
Ένωση είναι αποδεκτές αλλού και ότι οι 
έρευνες που διενεργούνται εκτός της 
Ένωσης σύμφωνα με τις διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να 
γίνουν αποδεκτές βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

(47) Οι κανόνες για τις κλινικές έρευνες θα 
πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις βασικές 
διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές σ’ αυτόν 
τον τομέα, όπως είναι το διεθνές πρότυπο 
ISO 14155:2011 ή κάθε μεταγενέστερη 
εκδοχή του σχετικά με την ορθή κλινική 
πρακτική για τις κλινικές έρευνες 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων για 
ανθρώπους και η πιο πρόσφατη έκδοση της 
δήλωσης του Ελσίνκι της Παγκόσμιας 
Ιατρικής Ένωσης σχετικά με τις 
δεοντολογικές αρχές για την ιατρική 
έρευνα στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι, 
ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι
κλινικές έρευνες που διενεργούνται στην 
Ένωση είναι αποδεκτές αλλού και ότι οι 
έρευνες που διενεργούνται εκτός της 
Ένωσης σύμφωνα με τις διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να 
γίνουν αποδεκτές βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
ηλεκτρονικό σύστημα σε επίπεδο Ένωσης, 
που να εξασφαλίζει ότι κάθε κλινική 
έρευνα καταχωρίζεται σε δημόσια βάση 
δεδομένων. Για τη διαφύλαξη του 
δικαιώματος προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο 
αναγνωρίζεται από το άρθρο 8 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα πρέπει να 
καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα 
τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων 
που συμμετέχουν σε κλινική έρευνα. Με 
σκοπό την εξασφάλιση συνεργειών με τον 
τομέα των κλινικών δοκιμών φαρμάκων, 
το ηλεκτρονικό σύστημα για τις κλινικές 
έρευνες ιατροτεχνολογικών προϊόντων θα 
πρέπει να είναι διαλειτουργικό με τη 
μελλοντική βάση δεδομένων της ΕΕ για τις 
κλινικές δοκιμές φαρμάκων που 
προορίζονται για τον άνθρωπο.

(48) Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
ηλεκτρονικό σύστημα σε επίπεδο Ένωσης, 
που να εξασφαλίζει ότι κάθε κλινική 
έρευνα καταχωρίζεται σε δημόσια βάση 
δεδομένων. Για τη διαφύλαξη του 
δικαιώματος προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο 
αναγνωρίζεται από το άρθρο 8 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα πρέπει να 
καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα 
τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων 
που συμμετέχουν σε κλινική έρευνα. Με 
σκοπό την εξασφάλιση συνεργειών με τον 
τομέα των κλινικών δοκιμών φαρμάκων, 
το ηλεκτρονικό σύστημα για τις κλινικές 
έρευνες ιατροτεχνολογικών προϊόντων θα 
πρέπει να είναι διαλειτουργικό με τη 
μελλοντική βάση δεδομένων της ΕΕ, 
καθώς και τη βάση δεδομένων 
www.clinicaltrials.gov της Αμερικανικής 
Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων 
(FDA), για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων 
που προορίζονται για τον άνθρωπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες κλινικές έρευνες διεξάγονται με το ίδιο προϊόν και/ή το ίδιο πρωτόκολλο κλινικής 
έρευνας τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην ΕΕ. Η διαφάνεια προς τους ασθενείς που συμμετείχαν σε 
κλινικές έρευνες και τις αρχές θα μπορούσε να ενισχυθεί με τη διάθεση των πληροφοριών και 
στις δύο βάσεις δεδομένων.

Τροπολογία 199
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48α) Οι κλινικές έρευνες και άλλες 



AM\935943EL.doc 43/105 PE510.741v01-00

EL

μελέτες κλινικής αξιολόγησης που 
ενέχουν κινδύνους για τους 
συμμετέχοντες θα πρέπει να επιτρέπονται 
μόνο έπειτα από αξιολόγηση και έγκριση 
από επιτροπή δεοντολογίας.

Or. en

Τροπολογία 200
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Οι ανάδοχοι θα πρέπει να αναφέρουν 
ορισμένα ανεπιθύμητα συμβάντα που 
σημειώνονται κατά τις κλινικές έρευνες 
στα εκάστοτε κράτη μέλη, τα οποία θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
τερματίζουν ή να αναστέλλουν τις έρευνες, 
εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο για τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
των ανθρώπων που έχουν εγγραφεί για να 
συμμετάσχουν σε κλινική έρευνα. Η 
πληροφορία αυτή θα πρέπει να
ανακοινώνεται στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

(50) Οι ανάδοχοι θα πρέπει να αναφέρουν 
ανεπιθύμητα συμβάντα που σημειώνονται 
κατά τις κλινικές έρευνες στα εκάστοτε 
κράτη μέλη, τα οποία θα έχουν τη 
δυνατότητα να τερματίζουν ή να 
αναστέλλουν τις έρευνες, εάν αυτό 
κρίνεται σκόπιμο για τη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 
ανθρώπων που έχουν εγγραφεί για να 
συμμετάσχουν σε κλινική έρευνα. Η 
πληροφορία αυτή θα ανακοινώνεται στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη, το ΣΟΙΠ και την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Οι ανάδοχοι θα πρέπει να αναφέρουν 
ορισμένα ανεπιθύμητα συμβάντα που 
σημειώνονται κατά τις κλινικές έρευνες 

(50) Οι ανάδοχοι θα πρέπει να αναφέρουν 
ορισμένα ανεπιθύμητα συμβάντα, 
συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών 
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στα εκάστοτε κράτη μέλη, τα οποία θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
τερματίζουν ή να αναστέλλουν τις έρευνες, 
εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο για τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
των ανθρώπων που έχουν εγγραφεί για να 
συμμετάσχουν σε κλινική έρευνα. Η 
πληροφορία αυτή θα πρέπει να 
ανακοινώνεται στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

ανεπιθύμητων συνεπειών όσον αφορά τα 
προϊόντα, των συνεπειών που προκαλούν 
τα προϊόντα και των ελαττωματικών 
προϊόντων, που σημειώνονται κατά τις 
κλινικές έρευνες στα εκάστοτε κράτη 
μέλη, τα οποία θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να τερματίζουν ή να 
αναστέλλουν τις έρευνες, εάν αυτό 
κρίνεται σκόπιμο για τη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 
ανθρώπων που έχουν εγγραφεί για να 
συμμετάσχουν σε κλινική έρευνα. Η 
πληροφορία αυτή θα πρέπει να 
ανακοινώνεται στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή θα εναρμονίσει το κείμενο με το πρότυπο ISO 14155 για τις Κλινικές 
έρευνες προϊόντων για ιατρική χρήση στον άνθρωπο – Ορθή κλινική πρακτική.

Τροπολογία 202
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51α) Οι κλινικές έρευνες που ενέχουν 
κινδύνους για τους συμμετέχοντες θα 
πρέπει να επιτρέπονται μόνο έπειτα από 
αξιολόγηση και έγκριση από επιτροπή 
δεοντολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει σχέση με τη συζήτηση για τον κανονισμό περί κλινικών δοκιμών και ο 
εισηγητής θεωρεί ότι ο ρόλος της επιτροπής δεοντολογίας πρέπει να ενισχυθεί.
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Τροπολογία 203
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51β) Πρέπει να θεσπισθούν αυστηροί 
κανόνες για άτομα που αδυνατούν να 
δώσουν εν επιγνώσει συναίνεση όπως 
παιδιά και ανίκανα προς δικαιοπραξία 
άτομα στο ίδιο επίπεδο με την οδηγία 
2001/20/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Απριλίου 2001, για την προσέγγιση 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών όσον αφορά την εφαρμογή ορθής 
κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές 
δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για 
τον άνθρωπο.
¹ ΕΕ L 121 της 1.5.2001, σ. 34.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε σύγκριση με την πρόταση για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων, οι διατάξεις για τις κλινικές 
έρευνες είναι πολύ αδύναμες και ασαφείς. Οι κλινικές έρευνες ενδέχεται να περιλαμβάνουν 
πολύ σημαντικό κίνδυνο για τον ασθενή, για παράδειγμα, εάν το δείγμα συλλέγεται με 
οσφυονωτιαία παρακέντηση. Για τον λόγο αυτό οι διατάξεις πρέπει να προσδιορίζονται. Η 
πρόταση επιδιώκει να διατηρήσει τουλάχιστον τα επίπεδα προστασίας που κατοχυρώνονται για 
τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων από το 2001 με την οδηγία 2001/20/ΕΚ.

Τροπολογία 204
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

δυνατότητα να αναφέρουν τα ύποπτα 
σοβαρά περιστατικά σε εθνικό επίπεδο, 
χρησιμοποιώντας εναρμονισμένα 
υποδείγματα και διασφαλίζοντας την 
ανωνυμία, ανάλογα με την περίπτωση. 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 εάν οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας θεωρούν ότι μπορούν να αναφέρουν περιστατικά χωρίς τον 
φόβο αντιποίνων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι αναγκαία η προστασία των 
ανώνυμων καταγελλόντων προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης και ειλικρινής αναφορά 
συμβάντων.

Τροπολογία 205
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 206
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Η αξιολόγηση των σοβαρών 
περιστατικών που έχουν αναφερθεί και των 
επιτόπιων διορθωτικών μέτρων ασφάλειας 
θα πρέπει να διενεργείται σε εθνικό 
επίπεδο, ωστόσο θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται συντονισμός στις 
περιπτώσεις που συμβαίνουν παρόμοια 
περιστατικά ή που λαμβάνονται επιτόπια 
διορθωτικά μέτρα ασφάλειας σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, με 
στόχο την από κοινού χρήση των πόρων 
και την εξασφάλιση συνέπειας όσον αφορά 
το διορθωτικό μέτρο.

(54) Η αξιολόγηση των σοβαρών 
περιστατικών που έχουν αναφερθεί και των 
επιτόπιων διορθωτικών μέτρων ασφάλειας 
θα πρέπει να διενεργείται σε εθνικό 
επίπεδο, ωστόσο στις περιπτώσεις που 
συμβαίνουν παρόμοια περιστατικά ή που 
λαμβάνονται επιτόπια διορθωτικά μέτρα 
ασφάλειας σε περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη, θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
συντονισμός και διαφάνεια των 
διαδικασιών, με στόχο την από κοινού 
χρήση των πόρων και την εξασφάλιση 
συνέπειας όσον αφορά το διορθωτικό 
μέτρο.

Or. sl

Τροπολογία 207
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54α) Οι κατασκευαστές πρέπει να 
υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις σχετικά 
με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στην κατηγορία ΙΙΙ όσον 
αφορά τα δεδομένα που αφορούν τη 
σχέση οφέλους/κινδύνου και την έκθεση 
του πληθυσμού, προκειμένου να 
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αξιολογηθεί κατά πόσον είναι αναγκαία η 
ανάληψη δράσης σχετικά με το εν λόγω 
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 208
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση 
μεταξύ αναφοράς σοβαρών ανεπιθύμητων 
συμβάντων κατά τις κλινικές έρευνες και 
αναφοράς σοβαρών περιστατικών που 
συμβαίνουν μετά τη διάθεση ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά, 
ώστε να αποφεύγεται η διπλή αναφορά.

(55) Θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση 
μεταξύ αναφοράς σοβαρών ανεπιθύμητων 
συμβάντων κατά τις κλινικές έρευνες και 
αναφοράς σοβαρών περιστατικών που 
συμβαίνουν μετά τη διάθεση ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 209
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Οι κανόνες για την εποπτεία της 
αγοράς θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον 
παρόντα κανονισμό με σκοπό να 
ενισχυθούν τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των εθνικών αρμόδιων 
αρχών, να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός 
συντονισμός των δραστηριοτήτων τους 
σχετικά με την εποπτεία της αγοράς και να 
διευκρινιστούν οι εφαρμοστέες 
διαδικασίες.

(56) Οι κανόνες για την εποπτεία της 
αγοράς θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον 
παρόντα κανονισμό με σκοπό να 
ενισχυθούν τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των εθνικών αρμόδιων 
αρχών, να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός 
συντονισμός των δραστηριοτήτων τους 
σχετικά με την εποπτεία της αγοράς και να 
διευκρινιστούν οι εφαρμοστέες 
διαδικασίες. Η Επιτροπή πρέπει να ορίσει 
με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο θα 
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διενεργούνται οι επιθεωρήσεις αυτές 
προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης 
και εναρμονισμένη εφαρμογή τους σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 210
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57α) Τα κράτη μέλη καλούνται να 
ορίσουν και να επιβάλουν σοβαρές ποινές 
σε κατασκευαστές οι οποίοι προβαίνουν 
σε απάτες σε σχέση με ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα. Οι εν λόγω ποινές πρέπει να 
είναι τουλάχιστον ισόποσες με τα κέρδη 
από την απάτη. Στις ποινές μπορεί να 
περιλαμβάνεται και φυλάκιση.

Or. da

Τροπολογία 211
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) 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, με σκοπό να εκπληρώνει τα 
καθήκοντα που θα του αναθέσει ο παρών 
κανονισμός και ο κανονισμός (EΕ) […/…] 
για τα in vitro διαγνωστικά 

(59) 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, με σκοπό να εκπληρώνει τα 
καθήκοντα που θα του αναθέσει ο παρών 
κανονισμός και ο κανονισμός (EΕ) […/…] 
για τα in vitro διαγνωστικά 
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ιατροτεχνολογικά προϊόντα, να παρέχει 
συμβουλές στην Επιτροπή και να 
επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
για την εξασφάλιση εναρμονισμένης 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

ιατροτεχνολογικά προϊόντα, να παρέχει 
συμβουλές στην Επιτροπή και να 
επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
για την εξασφάλιση εναρμονισμένης 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η 
εν λόγω επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα 
πρέπει να συνεπικουρείται από 
επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή 
που θα απαρτίζεται από ομάδες 
εμπειρογνωμόνων σε συγκεκριμένες 
ιατρικές ειδικότητες, προκειμένου να 
προβαίνει σε αξιολόγηση των προϊόντων 
υψηλού κινδύνου και να καταρτίζει 
κατευθυντήριες γραμμές και κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές για την κλινική 
αξιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 212
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59α) Πρέπει να συσταθεί ευρωπαϊκό 
συμβουλευτικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, το οποίο 
θα απαρτίζεται από εκπροσώπους 
ενώσεων ασθενών, κλινικών ιατρών, 
νοσηλευτών, φροντιστών και 
διαχειριστών εγκαταστάσεων 
υγειονομικής περίθαλψης, 
κατασκευαστών σχετικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλων 
σχετικών φόρα, και στο οποίο θα 
προεδρεύει ο εκπρόσωπος της 
Επιτροπής, προκειμένου να παρέχει στο 
ΣΟΙΠ συμβουλές σχετικά με τις τεχνικές, 
επιστημονικές, κοινωνικές και 
οικονομικές πτυχές της κυκλοφορίας 
στην αγορά και της διαθεσιμότητας 
ιατρικής τεχνολογίας και συναφών 
υπηρεσιών στην Ένωση τα οποία του 
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ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει 
επιστημονική, τεχνική και την αντίστοιχη 
εφοδιαστική υποστήριξη στη 
συντονίζουσα εθνική αρχή και να 
εξασφαλίζει ότι το κανονιστικό σύστημα 
για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε επίπεδο 
Ένωσης, βάσει έγκυρων επιστημονικών 
στοιχείων.

(61) Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει 
επιστημονική, τεχνική και την αντίστοιχη 
εφοδιαστική υποστήριξη στη 
συντονίζουσα εθνική αρχή και να 
εξασφαλίζει ότι το κανονιστικό σύστημα 
για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
εφαρμόζεται αποτελεσματικά και 
ομοιόμορφα σε επίπεδο Ένωσης, βάσει 
έγκυρων επιστημονικών στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ειδικότερα στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συγκεκριμένα, 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την 
ακεραιότητα του ανθρώπου, την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
την ελευθερία της τέχνης και της 
επιστήμης, την επιχειρηματική ελευθερία 
και το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Ο παρών 

(63) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ειδικότερα στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συγκεκριμένα, 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την 
ακεραιότητα του ανθρώπου, την αρχή της 
ελεύθερης και εν επιγνώσει συναίνεσης, 
την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, την ελευθερία της τέχνης και 
της επιστήμης, την επιχειρηματική 
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κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα εν λόγω 
δικαιώματα και αρχές.

ελευθερία και το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, 
καθώς και τη Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 215
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Με σκοπό τη διατήρηση ενός υψηλού 
επιπέδου υγείας και ασφάλειας, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ, για τα προϊόντα που διέπονται 
από τον παρόντα κανονισμό και μοιάζουν 
με ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά δεν 
προορίζονται οπωσδήποτε για ιατρική 
χρήση· για την προσαρμογή του ορισμού 
του νανοϋλικού στην τεχνική πρόοδο και 
στις εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές 
επίπεδο· για την προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο των γενικών απαιτήσεων 
ασφάλειας και επιδόσεων, των στοιχείων 
που περιλαμβάνονται στον τεχνικό 
φάκελο, του ελάχιστου περιεχομένου της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και των 
πιστοποιητικών που εκδίδονται από 
κοινοποιημένους οργανισμούς, των 
ελάχιστων απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, 
των κανόνων ταξινόμησης, των 
διαδικασιών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και της τεκμηρίωσης που 
πρέπει να υποβάλλεται για την έγκριση 
των κλινικών ερευνών· για τη θέσπιση του 
συστήματος UDI· για τις πληροφορίες που 
θα πρέπει να υποβάλλονται σχετικά με την 
καταχώριση των ιατροτεχνολογικών 

(64) Με σκοπό τη διατήρηση ενός υψηλού 
επιπέδου υγείας και ασφάλειας, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ, για τα προϊόντα που διέπονται 
από τον παρόντα κανονισμό και μοιάζουν 
με ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά δεν 
προορίζονται οπωσδήποτε για ιατρική 
χρήση· για την προσαρμογή του ορισμού 
του νανοϋλικού στην τεχνική πρόοδο και 
στις εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές 
επίπεδο· για την προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο των γενικών απαιτήσεων 
ασφάλειας και επιδόσεων, των στοιχείων 
που περιλαμβάνονται στον τεχνικό 
φάκελο, του ελάχιστου περιεχομένου της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και των 
πιστοποιητικών που εκδίδονται από 
κοινοποιημένους οργανισμούς, των 
ελάχιστων απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, 
των κανόνων ταξινόμησης, των 
διαδικασιών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και της τεκμηρίωσης που 
πρέπει να υποβάλλεται για την έγκριση 
των κλινικών ερευνών· για τη θέσπιση του 
συστήματος UDI· για τις πληροφορίες που 
θα πρέπει να υποβάλλονται σχετικά με την 
καταχώριση των ιατροτεχνολογικών 
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προϊόντων και ορισμένων οικονομικών 
φορέων· για το ύψος και τη διάρθρωση των 
τελών για τον ορισμό και την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών· για τις πληροφορίες που θα 
είναι διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με τις 
κλινικές έρευνες· για την έκδοση 
προληπτικών μέτρων προστασίας της 
υγείας σε επίπεδο ΕΕ· τέλος, για τα 
καθήκοντα των εργαστηρίων αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα κριτήρια 
που πρέπει να πληρούν και για το ύψος και 
τη διάρθρωση των τελών για τις 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που 
εκδίδουν. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να 
διεξαγάγει η Επιτροπή τις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο 
ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

προϊόντων και ορισμένων οικονομικών 
φορέων· για το ύψος και τη διάρθρωση των 
τελών για τον ορισμό και την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών· για τις πληροφορίες που θα 
είναι διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με τις 
κλινικές έρευνες· για την έκδοση 
προληπτικών μέτρων προστασίας της 
υγείας σε επίπεδο ΕΕ· τέλος, για τα 
καθήκοντα των εργαστηρίων αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα κριτήρια 
που πρέπει να πληρούν και για το ύψος και 
τη διάρθρωση των τελών για τις 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που 
εκδίδουν. Τα εργαστήρια αναφοράς θα 
πρέπει να επικεντρώνονται στις ενέργειες 
μετά τη διάθεση στην αγορά, ούτως ώστε 
το έργο τους να παρέχει επίσης 
σημαντική στήριξη στο έργο των αρχών. 
Κατά τον ορισμό των εργαστηρίων 
αναφοράς, έμφαση θα πρέπει να δίδεται 
στην ανεξαρτησία και τον σαφή ορισμό 
των καθηκόντων. Είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις 
απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια των προπαρασκευαστικών 
εργασιών της, μεταξύ άλλων και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 
κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει 
να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο 
ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. fi

Τροπολογία 216
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Με σκοπό τη διατήρηση ενός υψηλού (64) Με σκοπό τη διατήρηση ενός υψηλού 
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επιπέδου υγείας και ασφάλειας, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ, για τα προϊόντα που διέπονται 
από τον παρόντα κανονισμό και μοιάζουν 
με ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά δεν 
προορίζονται οπωσδήποτε για ιατρική 
χρήση· για την προσαρμογή του ορισμού 
του νανοϋλικού στην τεχνική πρόοδο και 
στις εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές 
επίπεδο· για την προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο των γενικών απαιτήσεων 
ασφάλειας και επιδόσεων, των στοιχείων 
που περιλαμβάνονται στον τεχνικό 
φάκελο, του ελάχιστου περιεχομένου της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και των 
πιστοποιητικών που εκδίδονται από 
κοινοποιημένους οργανισμούς, των 
ελάχιστων απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, 
των κανόνων ταξινόμησης, των 
διαδικασιών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και της τεκμηρίωσης που 
πρέπει να υποβάλλεται για την έγκριση 
των κλινικών ερευνών· για τη θέσπιση του 
συστήματος UDI· για τις πληροφορίες που 
θα πρέπει να υποβάλλονται σχετικά με την 
καταχώριση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και ορισμένων οικονομικών 
φορέων· για το ύψος και τη διάρθρωση των 
τελών για τον ορισμό και την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών· για τις πληροφορίες που θα 
είναι διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με τις 
κλινικές έρευνες· για την έκδοση 
προληπτικών μέτρων προστασίας της 
υγείας σε επίπεδο ΕΕ· τέλος, για τα 
καθήκοντα των εργαστηρίων αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα κριτήρια 
που πρέπει να πληρούν και για το ύψος και 
τη διάρθρωση των τελών για τις 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που 
εκδίδουν. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να 
διεξαγάγει η Επιτροπή τις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 

επιπέδου υγείας και ασφάλειας, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ, για τα προϊόντα που διέπονται 
από τον παρόντα κανονισμό και μοιάζουν 
με ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά δεν 
προορίζονται οπωσδήποτε για ιατρική 
χρήση· για την προσαρμογή του ορισμού 
του νανοϋλικού στην τεχνική πρόοδο και 
στις εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές 
επίπεδο· για την προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο των γενικών απαιτήσεων 
ασφάλειας και επιδόσεων, των στοιχείων 
που περιλαμβάνονται στον τεχνικό 
φάκελο, του ελάχιστου περιεχομένου της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και των 
πιστοποιητικών που εκδίδονται από 
κοινοποιημένους οργανισμούς, των 
απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί, των κανόνων 
ταξινόμησης, των διαδικασιών 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και της 
τεκμηρίωσης που πρέπει να υποβάλλεται 
για την έγκριση των κλινικών ερευνών· για 
τη θέσπιση του συστήματος UDI· για τις 
πληροφορίες που θα πρέπει να 
υποβάλλονται σχετικά με την καταχώριση 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
ορισμένων οικονομικών φορέων· για το 
ύψος και τη διάρθρωση των τελών για τον 
ορισμό και την παρακολούθηση των 
κοινοποιημένων οργανισμών· για τις 
πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμες στο 
κοινό σχετικά με τις κλινικές έρευνες· για 
την έκδοση προληπτικών μέτρων 
προστασίας της υγείας σε επίπεδο ΕΕ·
τέλος, για τα καθήκοντα των εργαστηρίων 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για 
τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν και για 
το ύψος και τη διάρθρωση των τελών για 
τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που 
εκδίδουν. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να 
διεξαγάγει η Επιτροπή τις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
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προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο 
ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο 
ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη θέσπιση ενιαίων απαιτήσεων για τους κοινοποιημένους οργανισμούς σε όλα τα κράτη 
μέλη και τη διασφάλιση δίκαιων και ισότιμων όρων, είναι προτιμότερο να μην γίνεται λόγος για 
«ελάχιστες απαιτήσεις» αλλά για «απαιτήσεις» που πρέπει να πληρούν οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί. Επιπλέον, αυτή η ορολογία αντιστοιχεί στην ορολογία που χρησιμοποιείται στην 
απόφαση αριθ. 768/2008/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς.

Τροπολογία 217
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Με σκοπό τη διατήρηση ενός υψηλού
επιπέδου υγείας και ασφάλειας, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ, για τα προϊόντα που διέπονται 
από τον παρόντα κανονισμό και μοιάζουν 
με ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά δεν 
προορίζονται οπωσδήποτε για ιατρική 
χρήση· για την προσαρμογή του ορισμού 
του νανοϋλικού στην τεχνική πρόοδο και 
στις εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές 
επίπεδο· για την προσαρμογή στην 
τεχνική πρόοδο των γενικών απαιτήσεων 
ασφάλειας και επιδόσεων, των στοιχείων 
που περιλαμβάνονται στον τεχνικό 
φάκελο, του ελάχιστου περιεχομένου της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και των 
πιστοποιητικών που εκδίδονται από 
κοινοποιημένους οργανισμούς, των 
ελάχιστων απαιτήσεων που πρέπει να 

(64) Με σκοπό τη διατήρηση ενός υψηλού 
επιπέδου υγείας και ασφάλειας, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ, για τα προϊόντα που διέπονται 
από τον παρόντα κανονισμό και μοιάζουν 
με ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά δεν 
προορίζονται οπωσδήποτε για ιατρική 
χρήση· για την προσαρμογή του ορισμού 
του νανοϋλικού στην τεχνική πρόοδο και 
στις εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές 
επίπεδο· για τους κανόνες ταξινόμησης
και την τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλεται για την έγκριση των κλινικών 
ερευνών· για τη θέσπιση του συστήματος 
UDI· για τις πληροφορίες που θα πρέπει να 
υποβάλλονται σχετικά με την καταχώριση 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
ορισμένων οικονομικών φορέων· για το 
ύψος και τη διάρθρωση των τελών για τον 
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πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί,
των κανόνων ταξινόμησης, των 
διαδικασιών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και της τεκμηρίωσης που 
πρέπει να υποβάλλεται για την έγκριση 
των κλινικών ερευνών· για τη θέσπιση του 
συστήματος UDI· για τις πληροφορίες που 
θα πρέπει να υποβάλλονται σχετικά με την 
καταχώριση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και ορισμένων οικονομικών 
φορέων· για το ύψος και τη διάρθρωση των 
τελών για τον ορισμό και την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών· για τις πληροφορίες που θα 
είναι διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με τις 
κλινικές έρευνες· για την έκδοση 
προληπτικών μέτρων προστασίας της 
υγείας σε επίπεδο ΕΕ· τέλος, για τα 
καθήκοντα των εργαστηρίων αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα κριτήρια 
που πρέπει να πληρούν και για το ύψος και 
τη διάρθρωση των τελών για τις 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που 
εκδίδουν. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να 
διεξαγάγει η Επιτροπή τις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο 
ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

ορισμό και την παρακολούθηση των 
κοινοποιημένων οργανισμών· για τις 
πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμες στο 
κοινό σχετικά με τις κλινικές έρευνες· για 
την έκδοση προληπτικών μέτρων 
προστασίας της υγείας σε επίπεδο ΕΕ· 
τέλος, για τα καθήκοντα των εργαστηρίων 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για 
τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν και για 
το ύψος και τη διάρθρωση των τελών για 
τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που 
εκδίδουν. Τα ουσιώδη στοιχεία του 
παρόντος κανονισμού, όπως οι γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων, 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στον 
τεχνικό φάκελο και το ελάχιστο 
περιεχόμενο της δήλωσης συμμόρφωσης 
ΕΕ δύνανται να τροποποιούνται μόνο 
μέσω της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό 
να διεξαγάγει η Επιτροπή τις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο 
ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. cs

Τροπολογία 218
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Με σκοπό τη διατήρηση ενός υψηλού 
επιπέδου υγείας και ασφάλειας, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ, για τα προϊόντα που διέπονται 
από τον παρόντα κανονισμό και μοιάζουν 
με ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά δεν 
προορίζονται οπωσδήποτε για ιατρική 
χρήση· για την προσαρμογή του ορισμού 
του νανοϋλικού στην τεχνική πρόοδο και 
στις εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές 
επίπεδο· για την προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο των γενικών απαιτήσεων 
ασφάλειας και επιδόσεων, των στοιχείων 
που περιλαμβάνονται στον τεχνικό 
φάκελο, του ελάχιστου περιεχομένου της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και των 
πιστοποιητικών που εκδίδονται από 
κοινοποιημένους οργανισμούς, των 
ελάχιστων απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, 
των κανόνων ταξινόμησης, των 
διαδικασιών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και της τεκμηρίωσης που 
πρέπει να υποβάλλεται για την έγκριση 
των κλινικών ερευνών· για τη θέσπιση του 
συστήματος UDI· για τις πληροφορίες που 
θα πρέπει να υποβάλλονται σχετικά με την 
καταχώριση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και ορισμένων οικονομικών 
φορέων· για το ύψος και τη διάρθρωση των 
τελών για τον ορισμό και την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών· για τις πληροφορίες που θα 
είναι διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με τις 
κλινικές έρευνες· για την έκδοση 
προληπτικών μέτρων προστασίας της 
υγείας σε επίπεδο ΕΕ· τέλος, για τα 
καθήκοντα των εργαστηρίων αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα κριτήρια 
που πρέπει να πληρούν και για το ύψος και 
τη διάρθρωση των τελών για τις 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που 
εκδίδουν. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 

(64) Με σκοπό τη διατήρηση ενός υψηλού 
επιπέδου υγείας και ασφάλειας, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ, για τα προϊόντα που διέπονται 
από τον παρόντα κανονισμό και μοιάζουν 
με ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά δεν 
προορίζονται οπωσδήποτε για ιατρική 
χρήση· για την προσαρμογή του ορισμού 
του νανοϋλικού στην τεχνική πρόοδο και 
στις εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές 
επίπεδο· για την προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο των γενικών απαιτήσεων 
ασφάλειας και επιδόσεων, των στοιχείων 
που περιλαμβάνονται στον τεχνικό 
φάκελο, του ελάχιστου περιεχομένου της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και των 
πιστοποιητικών που εκδίδονται από 
κοινοποιημένους οργανισμούς, των 
ελάχιστων απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, 
των κανόνων ταξινόμησης, των 
διαδικασιών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και της τεκμηρίωσης που 
πρέπει να υποβάλλεται για την έγκριση 
των κλινικών ερευνών· για τη θέσπιση του 
συστήματος UDI· για τις πληροφορίες που 
θα πρέπει να υποβάλλονται σχετικά με την 
καταχώριση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και ορισμένων οικονομικών 
φορέων· για το ύψος και τη διάρθρωση των 
τελών για τον ορισμό και την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών· για τις πληροφορίες που θα 
είναι διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με τις 
κλινικές έρευνες· για την έκδοση 
προληπτικών μέτρων προστασίας της 
υγείας σε επίπεδο ΕΕ· τέλος, για τα 
καθήκοντα των εργαστηρίων αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα κριτήρια 
που πρέπει να πληρούν και για το ύψος και 
τη διάρθρωση των τελών για τις 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που 
εκδίδουν. Ωστόσο, ουσιαστικά στοιχεία 
του παρόντος κανονισμού, όπως γενικές 
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διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων, 
στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται 
στον τεχνικό φάκελο, και το ελάχιστο 
περιεχόμενο της δήλωσης συμμόρφωσης 
της Ένωσης, που τροποποιεί ή 
συμπληρώνει τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, πρέπει 
να τροποποιούνται μόνον μέσω της 
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέρη που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της 
νομοθεσίας και, επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, δεν μπορούν να 
τροποποιηθούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 219
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Με σκοπό τη διατήρηση ενός υψηλού 
επιπέδου υγείας και ασφάλειας, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ, για τα προϊόντα που διέπονται 
από τον παρόντα κανονισμό και μοιάζουν 
με ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά δεν 
προορίζονται οπωσδήποτε για ιατρική 

(64) Με σκοπό τη διατήρηση ενός υψηλού 
επιπέδου υγείας και ασφάλειας, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ, για τα προϊόντα που διέπονται 
από τον παρόντα κανονισμό και μοιάζουν 
με ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά δεν 
προορίζονται οπωσδήποτε για ιατρική 
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χρήση· για την προσαρμογή του ορισμού 
του νανοϋλικού στην τεχνική πρόοδο και 
στις εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές 
επίπεδο· για την προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο των γενικών απαιτήσεων 
ασφάλειας και επιδόσεων, των στοιχείων 
που περιλαμβάνονται στον τεχνικό 
φάκελο, του ελάχιστου περιεχομένου της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και των 
πιστοποιητικών που εκδίδονται από 
κοινοποιημένους οργανισμούς, των 
ελάχιστων απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, 
των κανόνων ταξινόμησης, των 
διαδικασιών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και της τεκμηρίωσης που 
πρέπει να υποβάλλεται για την έγκριση 
των κλινικών ερευνών· για τη θέσπιση του 
συστήματος UDI· για τις πληροφορίες που 
θα πρέπει να υποβάλλονται σχετικά με την 
καταχώριση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και ορισμένων οικονομικών 
φορέων· για το ύψος και τη διάρθρωση των 
τελών για τον ορισμό και την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών· για τις πληροφορίες που θα 
είναι διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με τις 
κλινικές έρευνες· για την έκδοση 
προληπτικών μέτρων προστασίας της 
υγείας σε επίπεδο ΕΕ· τέλος, για τα 
καθήκοντα των εργαστηρίων αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα κριτήρια 
που πρέπει να πληρούν και για το ύψος και 
τη διάρθρωση των τελών για τις 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που 
εκδίδουν. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να 
διεξαγάγει η Επιτροπή τις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο 
ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

χρήση· για την προσαρμογή του ορισμού 
του νανοϋλικού στην τεχνική πρόοδο και 
στις εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές 
επίπεδο· για την προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο των γενικών απαιτήσεων 
ασφάλειας και επιδόσεων, των στοιχείων 
που περιλαμβάνονται στον τεχνικό 
φάκελο, του ελάχιστου περιεχομένου της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και των 
πιστοποιητικών που εκδίδονται από 
κοινοποιημένους οργανισμούς, των 
ελάχιστων απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, 
των κανόνων ταξινόμησης, των 
διαδικασιών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και της τεκμηρίωσης που 
πρέπει να υποβάλλεται για την έγκριση 
των κλινικών ερευνών· για τη θέσπιση του 
συστήματος UDI· για τις πληροφορίες που 
θα πρέπει να υποβάλλονται σχετικά με την 
καταχώριση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και ορισμένων οικονομικών 
φορέων· για το ύψος και τη διάρθρωση των 
τελών για τον ορισμό και την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών· για τις πληροφορίες που θα 
είναι διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με τις 
κλινικές έρευνες· για την έκδοση 
προληπτικών μέτρων προστασίας της 
υγείας σε επίπεδο ΕΕ· τέλος, για τα 
καθήκοντα των εργαστηρίων αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα κριτήρια 
που πρέπει να πληρούν και για το ύψος και 
τη διάρθρωση των τελών για τις 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που 
εκδίδουν. Εντούτοις, πρέπει να υπάρχει 
πρόβλεψη ότι μόνο βάσει συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας θα μπορούν να 
τροποποιηθούν οι βασικές παράμετροι 
του παρόντος κανονισμού όπως οι γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και απόδοσης, οι 
παράμετροι που αφορούν την τεχνική 
τεκμηρίωση, τις απαιτήσεις 
πιστοποίησης στο πλαίσιο της σήμανσης 
CE, καθώς και όποια τροποποίηση ή 
συμπλήρωση αυτών. Είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις 
απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη 
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διάρκεια των προπαρασκευαστικών 
εργασιών της, μεταξύ άλλων και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 
κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει 
να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο 
ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω πρόκειται για ουσιώδεις τομείς του παρόντος κανονισμού, συνεπώς δεν 
τροποποιούνται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 220
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Για να δοθεί το περιθώριο στους 
οικονομικούς φορείς, στους 
κοινοποιημένους οργανισμούς, στα κράτη 
μέλη και στην Επιτροπή να 
προσαρμοστούν στις αλλαγές που εισάγει 
ο παρών κανονισμός, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί ικανή μεταβατική περίοδος για 
την προσαρμογή αυτή και για τις 
οργανωτικές διευθετήσεις που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν ώστε να εφαρμοστεί 
ορθά. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να έχει 
οριστεί, πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής, ικανός αριθμός 
κοινοποιημένων οργανισμών σύμφωνα με 
τις νέες απαιτήσεις, ώστε να μην υπάρξει 
καμία έλλειψη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην αγορά.

(68) Για να δοθεί το περιθώριο στους 
οικονομικούς φορείς, στους 
κοινοποιημένους οργανισμούς, στα κράτη 
μέλη και στην Επιτροπή να 
προσαρμοστούν στις αλλαγές που εισάγει 
ο παρών κανονισμός, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί ικανή μεταβατική περίοδος για 
την προσαρμογή αυτή και για τις 
οργανωτικές διευθετήσεις που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν ώστε να εφαρμοστεί 
ορθά. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να έχει 
οριστεί, πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής, ικανός αριθμός 
κοινοποιημένων οργανισμών σύμφωνα με 
τις νέες απαιτήσεις, ώστε να μην υπάρξει 
καμία έλλειψη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην αγορά. Οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί είναι οικονομικοί φορείς και 
μπορεί να θεωρηθεί ότι χρήζουν 
συγκέντρωσης. Έχει σημασία να είναι οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί σε θέση να 
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συνεργάζονται και να μην δυσχεράνει 
περαιτέρω η συγκέντρωσή τους τη
συμμετοχή ΜΜΕ στον συγκεκριμένο 
τομέα.

Or. fi

Τροπολογία 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Για να δοθεί το περιθώριο στους 
οικονομικούς φορείς, στους 
κοινοποιημένους οργανισμούς, στα κράτη 
μέλη και στην Επιτροπή να 
προσαρμοστούν στις αλλαγές που εισάγει 
ο παρών κανονισμός, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί ικανή μεταβατική περίοδος για 
την προσαρμογή αυτή και για τις 
οργανωτικές διευθετήσεις που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν ώστε να εφαρμοστεί 
ορθά. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να έχει 
οριστεί, πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής, ικανός αριθμός 
κοινοποιημένων οργανισμών σύμφωνα με 
τις νέες απαιτήσεις, ώστε να μην υπάρξει 
καμία έλλειψη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην αγορά.

(68) Για να δοθεί το περιθώριο στους 
οικονομικούς φορείς, ειδικότερα στις 
ΜΜΕ, να προσαρμοστούν στις αλλαγές 
που εισάγει ο παρών κανονισμός και να 
διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή του, 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ικανή 
μεταβατική περίοδος για τις οργανωτικές 
διευθετήσεις που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν. Ωστόσο, μέρη του 
κανονισμού που θίγουν άμεσα τα κράτη
μέλη και την Επιτροπή πρέπει να 
εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν. 
Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να έχει οριστεί, 
πριν από την ημερομηνία εφαρμογής, 
ικανός αριθμός κοινοποιημένων 
οργανισμών σύμφωνα με τις νέες 
απαιτήσεις, ώστε να μην υπάρξει καμία 
έλλειψη ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
στην αγορά. Επίσης, κατά την 
ημερομηνία εφαρμογής, οι υφιστάμενοι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί που 
χειρίζονται ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
κατηγορίας III θα υπόκεινται σε αίτηση 
κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 31. 

Or. en

Τροπολογία 222
Gilles Pargneaux
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες τους 
οποίους πρέπει να τηρούν τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα 
εξαρτήματα ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, για χρήση από τον άνθρωπο, τα 
οποία διατίθενται στην αγορά της Ένωσης 
ή αρχίζουν να χρησιμοποιούνται στην 
Ένωση.

Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες τους 
οποίους πρέπει να τηρούν τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα 
εξαρτήματα ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
αισθητικής χρήσης, για χρήση από τον 
άνθρωπο, τα οποία διατίθενται στην αγορά 
της Ένωσης ή αρχίζουν να 
χρησιμοποιούνται στην Ένωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα αισθητικής χρήσης πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού.

Τροπολογία 223
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
και τα εξαρτήματα ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων αναφέρονται στο εξής ως 
«ιατροτεχνολογικά προϊόντα».

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, τα εξαρτήματα 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα αισθητικής 
χρήσης αναφέρονται στο εξής ως 
«ιατροτεχνολογικά προϊόντα».

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα αισθητικής χρήσης πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού.
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Τροπολογία 224
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) στα προϊόντα που περιέχουν ή 
συνίστανται σε βιολογικές ουσίες ή 
οργανισμούς, εκτός από εκείνα που 
αναφέρονται στα στοιχεία γ) και ε), που 
είναι βιώσιμα, συμπεριλαμβανομένων των 
ζώντων μικροοργανισμών, των 
βακτηρίων, των μυκήτων ή των ιών·

(στ) στα προϊόντα που περιέχουν ή 
συνίστανται σε βιολογικές ουσίες ή 
οργανισμούς, εκτός από εκείνα που 
αναφέρονται στα στοιχεία γ) και ε), που 
είναι βιώσιμα και επιτυγχάνουν την 
προβλεπόμενη χρήση τους με 
φαρμακολογικά ή ανοσολογικά μέσα ή 
μέσω του μεταβολισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αποτελούνται από βιώσιμες βιολογικές 
ουσίες καλύπτονται από την οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Ο γενικός αποκλεισμός βιολογικών ουσιών 
που δεν επιτυγχάνουν την προβλεπόμενη χρήση τους με φαρμακολογικά ή ανοσολογικά μέσα ή 
μέσω του μεταβολισμού θα οδηγήσει σε απώλεια ασφαλών και αποτελεσματικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που υπάρχουν σήμερα στην αγορά και τα οποία δεν θα 
εγκρίνονται ως φάρμακα καθώς δεν έχουν μηχανισμό δράσης σε φαρμακολογικό και 
ανοσολογικό επίπεδο ή σε επίπεδο μεταβολισμού.

Τροπολογία 225
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) στα προϊόντα που περιέχουν ή 
συνίστανται σε βιολογικές ουσίες ή 
οργανισμούς, εκτός από εκείνα που 
αναφέρονται στα στοιχεία γ) και ε), που 
είναι βιώσιμα, συμπεριλαμβανομένων των 
ζώντων μικροοργανισμών, των 
βακτηρίων, των μυκήτων ή των ιών·

(στ) στα προϊόντα που περιέχουν ή 
συνίστανται σε βιολογικές ουσίες ή 
οργανισμούς, εκτός από εκείνα που 
αναφέρονται στα στοιχεία γ) και ε), που 
είναι βιώσιμα και των οποίων η βασική 
επενέργεια επιτυγχάνεται μέσω 
φαρμακολογικής ή ανοσολογικής ή 
μεταβολικής μεθόδου·
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Or. de

Τροπολογία 226
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) στα προϊόντα που περιέχουν ή 
συνίστανται σε βιολογικές ουσίες ή 
οργανισμούς, εκτός από εκείνα που 
αναφέρονται στα στοιχεία γ) και ε), που 
είναι βιώσιμα, συμπεριλαμβανομένων των 
ζώντων μικροοργανισμών, των βακτηρίων, 
των μυκήτων ή των ιών·

(στ) σε όλα τα προϊόντα που περιέχουν ή 
συνίστανται σε βιολογικές ουσίες ή 
οργανισμούς, εκτός από εκείνα που 
αναφέρονται στα στοιχεία γ) και ε), που 
είναι βιώσιμα, συμπεριλαμβανομένων των 
ζώντων μικροοργανισμών, των βακτηρίων, 
των μυκήτων ή των ιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αποτελούνται από βιώσιμες βιολογικές 
ουσίες καλύπτονται από την οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Ο γενικός αποκλεισμός βιολογικών ουσιών 
που δεν επιτυγχάνουν την προβλεπόμενη χρήση τους με φαρμακολογικά ή ανοσολογικά μέσα 
και μέσω του μεταβολισμού θα οδηγήσει σε απώλεια ασφαλών και αποτελεσματικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που υπάρχουν σήμερα στην αγορά και τα οποία δεν θα 
εγκρίνονται ως φάρμακα καθώς δεν έχουν μηχανισμό δράσης σε φαρμακολογικό και 
ανοσολογικό επίπεδο ή σε επίπεδο μεταβολισμού.

Τροπολογία 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) στα προϊόντα που αποτελούνται 
από ουσίες ή συνδυασμό ουσιών που 
προορίζονται να προσληφθούν με 
κατάποση και τα οποία απορροφούνται 
από το ανθρώπινο σώμα ή διαχέονται σ’ 
αυτό και τα οποία βάσει έγκυρων 
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επιστημονικών στοιχείων δεν επιφέρουν 
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και την 
ασφάλεια των ασθενών.

Or. en

Τροπολογία 228
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, όταν διατίθεται 
στην αγορά ή χρησιμοποιείται σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή, 
ενσωματώνει, ως αναπόσπαστο μέρος του, 
μια ουσία η οποία, εάν χρησιμοποιούνταν 
χωριστά, θα θεωρούνταν φάρμακο, κατά 
την έννοια του άρθρου 1 σημείο 2 της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων ή 
προέρχονται από ανθρώπινο αίμα ή 
πλάσμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σημείο 
10 της εν λόγω οδηγίας, με δράση 
συμπληρωματική εκείνης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν αξιολογείται και 
αδειοδοτείται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Στις περιπτώσεις που ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, όταν διατίθεται 
στην αγορά ή χρησιμοποιείται σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή, 
ενσωματώνει, ως αναπόσπαστο μέρος του, 
μια ουσία η οποία, εάν χρησιμοποιούνταν 
χωριστά, θα θεωρούνταν φάρμακο, κατά 
την έννοια του άρθρου 1 σημείο 2 της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων ή 
προέρχονται από ανθρώπινο αίμα ή 
πλάσμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σημείο 
10 της εν λόγω οδηγίας, με δράση 
συμπληρωματική εκείνης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν αξιολογείται και 
αδειοδοτείται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό μετά από διαβούλευση με τον 
εθνικό οργανισμό φαρμάκων ή με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Or. en

Τροπολογία 229
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ο παρών κανονισμός δεν αντίκειται 
στη συνέχιση της εφαρμογής μέτρων στο 
πλαίσιο της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, 
και των πέντε θυγατρικών οδηγιών για τη 
θέσπιση προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την 
επεξεργασία, την αποθήκευση και τη 
διανομή ανθρωπίνου αίματος και 
συστατικών του αίματος.
Τα άρθρα 10 (Προσωπικό), 14 
(Ανιχνευσιμότητα), 15 (Κοινοποίηση 
σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και 
αντιδράσεων), 19 (Εξέταση των δοτών) 
και 29 (Τεχνικές απαιτήσεις και 
προσαρμογή τους στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο) της οδηγίας 
2002/98/ΕΚ κατοχυρώνουν την ασφάλεια
δοτών και ασθενών και ως εκ τούτου τα 
υφιστάμενα πρότυπα πρέπει να 
διατηρούνται.

Or. en

Τροπολογία 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η θέσπιση ρυθμίσεων που αφορούν 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε επίπεδο 
Ένωσης δεν αντίκειται στην ελευθερία 
των κρατών μελών να αποφασίζουν αν θα 
περιορίζουν τη χρήση οιουδήποτε ειδικού 
τύπου ιατροτεχνολογικού προϊόντος σε 
σχέση με πτυχές που δεν καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. 
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Or. en

Τροπολογία 231
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να αποφασίζουν αν θα 
περιορίζουν τη χρήση οιουδήποτε ειδικού 
τύπου ιατροτεχνολογικού προϊόντος σε 
σχέση με πτυχές που δεν εναρμονίζονται 
από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντίστοιχη τροπολογία στην τροπολογία 13 του κανονισμού για τα in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ΙV διαγνωστικά) και σε διάταξη στη νομοθεσία περί φαρμάκων.

Τροπολογία 232
Mairead McGuinness

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν» ορίζεται 
κάθε όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, 
λογισμικό, εμφύτευμα, αντιδραστήριο, 
υλικό ή άλλο είδος το οποίο προορίζεται 
από τον κατασκευαστή να χρησιμοποιείται 
μόνο ή σε συνδυασμό, στον άνθρωπο για 
έναν ή περισσότερους από τους 
ακόλουθους, συγκεκριμένους ιατρικούς 
σκοπούς:

(1) ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν» ορίζεται 
κάθε όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, 
λογισμικό, εμφύτευμα, αντιδραστήριο, 
υλικό ή άλλο είδος το οποίο προορίζεται 
από τον κατασκευαστή να χρησιμοποιείται 
μόνο ή σε συνδυασμό, στον άνθρωπο για 
έναν ή περισσότερους από τους 
ακόλουθους, συγκεκριμένους άμεσους ή 
έμμεσους ιατρικούς σκοπούς:

Or. en
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Τροπολογία 233
Peter Liese

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντίστοιχη με την τροπολογία 14 του κανονισμού για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα (ΙV διαγνωστικά).

Τροπολογία 234
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – περίπτωση 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

και του οποίου η κύρια επιδιωκόμενη 
δράση, εντός ή επί του ανθρώπινου 
σώματος, δεν επιτυγχάνεται με 
φαρμακολογικά ή ανοσολογικά μέσα ούτε 
μέσω του μεταβολισμού αλλά του οποίου 
η λειτουργία μπορεί να υποβοηθείται από 
τα μέσα αυτά.

και του οποίου ο σκοπός, εντός ή επί του 
ανθρώπινου σώματος, δεν επιτυγχάνεται 
με φαρμακολογικά ή ανοσολογικά μέσα 
ούτε μέσω του μεταβολισμού.

Or. en

Τροπολογία 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – περίπτωση 5 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
προορίζονται για χρήση με σύστημα 
σύνδεσης για τον ανεφοδιασμό υγρών θα 
πρέπει να είναι 
εγκεκριμένα/τυποποιημένα μεταξύ των 
διαφόρων παραγωγών, για τη διασφάλιση 
της κατάλληλης θεραπείας των ασθενών 
με χρόνιες ασθένειες· ειδάλλως, δεν θα 
είναι δυνατή η παροχή εγγύησης όσον 
αφορά την προοριζόμενη χρήση τους.

Or. it

Τροπολογία 236
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – περίπτωση 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εμφυτεύσιμα ή άλλα επεμβατικά 
προϊόντα, που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν στον άνθρωπο και τα 
οποία απαριθμούνται στο παράρτημα XV, 
θεωρούνται ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
ανεξαρτήτως του αν προορίζονται ή δεν 
προορίζονται από τον κατασκευαστή 
τους για ιατρική χρήση.

διαγράφεται

Or. en

Justification

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct.This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV.Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
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to the regulation on medical devices where applicable.

Τροπολογία 237
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – περίπτωση 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εμφυτεύσιμα ή άλλα επεμβατικά 
προϊόντα, που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν στον άνθρωπο και τα 
οποία απαριθμούνται στο παράρτημα XV, 
θεωρούνται ιατροτεχνολογικά προϊόντα,
ανεξαρτήτως του αν προορίζονται ή δεν 
προορίζονται από τον κατασκευαστή 
τους για ιατρική χρήση.

Τα εμφυτεύσιμα ή άλλα επεμβατικά 
προϊόντα καθώς και τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούν εξωτερικούς φυσικούς 
παράγοντες, που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν στον άνθρωπο και τα 
οποία απαριθμούνται στο παράρτημα XV, 
θεωρούνται ιατροτεχνολογικά προϊόντα·

Or. fr

Τροπολογία 238
Milan Cabrnoch

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «εξάρτημα ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ορίζεται αντικείμενο το οποίο, 
ενώ δεν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
προορίζεται ειδικά από τον κατασκευαστή 
του να χρησιμοποιείται μαζί με ένα ή 
περισσότερα συγκεκριμένα 
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·

(2) ως «εξάρτημα ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ορίζεται αντικείμενο το οποίο, 
ενώ δεν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
προορίζεται ειδικά από τον κατασκευαστή 
του να χρησιμοποιείται μαζί με ένα ή 
περισσότερα συγκεκριμένα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα προκειμένου 
αυτά να μπορούν να χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση 
τους· ή για να τα υποβοηθά ειδικά στην 
ιατρική λειτουργικότητα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη 
χρήση τους·
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Or. en

Τροπολογία 239
Gilles Pargneaux

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «εξάρτημα ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ορίζεται αντικείμενο το οποίο, 
ενώ δεν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν,
προορίζεται ειδικά από τον κατασκευαστή 
του να χρησιμοποιείται μαζί με ένα ή 
περισσότερα συγκεκριμένα 
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·

(2) ως «εξάρτημα ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ορίζεται αντικείμενο το οποίο 
προορίζεται ειδικά από τον κατασκευαστή 
του να χρησιμοποιείται μαζί με ένα ή 
περισσότερα συγκεκριμένα 
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· 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «ενώ δεν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν» δημιουργεί ασάφειες καθώς τα 
εξαρτήματα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων οφείλουν να ακολουθούν τους κανονισμούς που 
ισχύουν για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και επιπλέον, στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 
του άρθρου 1 αναφέρονται ως «ιατροτεχνολογικά προϊόντα», όπως και τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα. Η εν λόγω ασάφεια πρέπει να αρθεί διαγράφοντας τις λέξεις «ενώ δεν είναι 
ιατροτεχνολογικό προϊόν» από τον ορισμό του εξαρτήματος.

Τροπολογία 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «εξάρτημα ιατροτεχνολογικού (2) ως «εξάρτημα ιατροτεχνολογικού 
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προϊόντος» ορίζεται αντικείμενο το οποίο, 
ενώ δεν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
προορίζεται ειδικά από τον κατασκευαστή 
του να χρησιμοποιείται μαζί με ένα ή 
περισσότερα συγκεκριμένα 
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·

προϊόντος» ορίζεται αντικείμενο το οποίο, 
ενώ δεν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
προορίζεται ειδικά από τον κατασκευαστή 
του να χρησιμοποιείται μαζί με ένα ή 
περισσότερα συγκεκριμένα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα προκειμένου 
αυτά να μπορούν να χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση 
τους ή για να τα υποβοηθά ειδικά στην 
ιατρική λειτουργικότητά τους 
λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη 
χρήση τους·

Or. en

Τροπολογία 241
Gilles Pargneaux

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) ως ιατροτεχνολογικό προϊόν 
αισθητικής χρήσης ορίζεται «κάθε 
όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, 
εμφύτευμα, αντιδραστήριο, υλικό ή άλλο 
είδος το οποίο προορίζεται από τον 
κατασκευαστή να χρησιμοποιείται μόνο ή 
σε συνδυασμό, στον άνθρωπο για 
σκοπούς αλλαγής της φυσικής εμφάνισής 
του χωρίς να συντρέχουν θεραπευτικοί ή 
επανορθωτικοί λόγοι, όπως προσθήκη 
εμφυτευμάτων στο ανθρώπινο σώμα, 
προσκόλληση στην επιφάνεια του 
οφθαλμού, πρόκληση ιστικής ή 
κυτταρικής αντίδρασης σε επιφανειακά ή 
μη σημεία του ανθρώπινου σώματος». 
«Προϊόντα δερματοστιξίας και 
διατρήσεις δεν θεωρούνται 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα αισθητικής 
χρήσης. »

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα αισθητικής χρήσης πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού.

Τροπολογία 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) τα εξαρτήματα ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων θα πρέπει να είναι 
εγκεκριμένα/τυποποιημένα μεταξύ των 
διαφόρων παραγωγών, ώστε να 
διασφαλίζονται, σε κάθε χώρο και ανά 
πάσα στιγμή, οι προβλεπόμενες επιδόσεις 
των επιμέρους προϊόντων για τη θεραπεία 
του ασθενούς και την προοριζόμενη 
χρήση τους.

Or. it

Τροπολογία 243
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν επί 
παραγγελία» ορίζεται κάθε 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που 
κατασκευάζεται ειδικά σύμφωνα με 
γραπτή συνταγή ιατρού, οδοντιάτρου ή 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου που 
εξουσιοδοτείται βάσει εθνικού νόμου, 
λόγω των επαγγελματικών προσόντων που 
διαθέτει, στην οποία υποδεικνύονται, 
υπ’ ευθύνη του προαναφερόμενου 
προσώπου, τα ειδικά χαρακτηριστικά 
σχεδιασμού, και το οποίο πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε 

(3) ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν επί 
παραγγελία» ορίζεται κάθε 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που 
κατασκευάζεται από εξειδικευμένο 
προσωπικό ειδικά και αποκλειστικά για 
τις μεμονωμένες απαιτήσεις και ανάγκες 
συγκεκριμένου ασθενούς. Ειδικότερα, η 
κατασκευή ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
επί παραγγελία μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με γραπτή 
συνταγή ιατρού, οδοντιάτρου ή 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου που
εξουσιοδοτείται βάσει εθνικού νόμου, 
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συγκεκριμένο ασθενή. λόγω των επαγγελματικών προσόντων που 
διαθέτει, στην οποία υποδεικνύονται, 
υπ’ ευθύνη του προαναφερόμενου 
προσώπου, τα ειδικά χαρακτηριστικά 
σχεδιασμού του συγκεκριμένου προϊόντος.
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ωστόσο,
που παράγονται μαζικά και τα οποία 
απαιτούν προσαρμογές προκειμένου να 
ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες του 
ιατρού, του οδοντιάτρου ή άλλου 
επαγγελματία χρήστη και τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
παράγονται μαζικά με διαδικασίες 
βιομηχανικής παραγωγής, σύμφωνα με 
τις γραπτές συνταγές ιατρών, 
οδοντιάτρων ή άλλων εξουσιοδοτημένων 
προσώπων δεν θεωρούνται ως επί 
παραγγελία προϊόντα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του «ιατροτεχνολογικού προϊόντος επί παραγγελία» ως προϊόντος για το οποίο είναι 
υποχρεωτική η συνταγογράφηση, είναι υπερβολικά περιορισμένος. Για παράδειγμα οι τεχνικοί 
ακουστικών βοηθημάτων κατασκευάζουν τακτικά ωτικά επιστόμια, εργασία για την οποία δεν 
υφίσταται υποχρέωση συνταγογράφησης. Συνεπώς ο ορισμός πρέπει να συμπληρωθεί 
κατάλληλα.

Τροπολογία 244
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) ως «ενεργό ιατροτεχνολογικό προϊόν» 
ορίζεται κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν του 
οποίου η λειτουργία εξαρτάται από πηγή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή από κάθε άλλη 
πηγή ενέργειας διαφορετικής από αυτήν 
που παράγεται απευθείας από τη βαρύτητα 
και το οποίο λειτουργεί με τη μεταβολή 
της πυκνότητας της ενέργειας ή με τη 
μετατροπή της ενέργειας. Τα 

(4) ως «ενεργό ιατροτεχνολογικό προϊόν» 
ορίζεται κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν του 
οποίου η λειτουργία εξαρτάται από πηγή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή από κάθε άλλη 
πηγή ενέργειας διαφορετικής από αυτήν 
που παράγεται απευθείας από το 
ανθρώπινο σώμα ή από τη βαρύτητα και 
το οποίο λειτουργεί με τη μεταβολή της 
πυκνότητας της ενέργειας ή με τη 
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ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
προορίζονται να μεταδίδουν, χωρίς καμία 
σημαντική μεταβολή, ενέργεια, ουσίες ή 
άλλα στοιχεία μεταξύ ενός ενεργού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και του 
ασθενή δεν θεωρούνται ως ενεργά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

μετατροπή της ενέργειας. Τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
προορίζονται να μεταδίδουν, χωρίς καμία 
σημαντική μεταβολή, ενέργεια, ουσίες ή 
άλλα στοιχεία μεταξύ ενός ενεργού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και του 
ασθενή δεν θεωρούνται ως ενεργά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 245
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) ως «ενεργό ιατροτεχνολογικό προϊόν» 
ορίζεται κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν του 
οποίου η λειτουργία εξαρτάται από πηγή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή από κάθε άλλη 
πηγή ενέργειας διαφορετικής από αυτήν 
που παράγεται απευθείας από τη βαρύτητα 
και το οποίο λειτουργεί με τη μεταβολή 
της πυκνότητας της ενέργειας ή με τη 
μετατροπή της ενέργειας. Τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
προορίζονται να μεταδίδουν, χωρίς καμία 
σημαντική μεταβολή, ενέργεια, ουσίες ή 
άλλα στοιχεία μεταξύ ενός ενεργού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και του 
ασθενή δεν θεωρούνται ως ενεργά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

(4) ως «ενεργό ιατροτεχνολογικό προϊόν» 
ορίζεται κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν του 
οποίου η λειτουργία εξαρτάται από πηγή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή από κάθε άλλη 
πηγή ενέργειας διαφορετικής από αυτήν 
που παράγεται απευθείας από το 
ανθρώπινο σώμα ή από τη βαρύτητα και 
το οποίο λειτουργεί με τη μεταβολή της 
πυκνότητας της ενέργειας ή με τη 
μετατροπή της ενέργειας. Τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
προορίζονται να μεταδίδουν, χωρίς καμία 
σημαντική μεταβολή, ενέργεια, ουσίες ή 
άλλα στοιχεία μεταξύ ενός ενεργού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και του 
ασθενή δεν θεωρούνται ως ενεργά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Or. de

Τροπολογία 246
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αυτοτελώς χρησιμοποιούμενο 
λογισμικό θεωρείται ενεργό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 247
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – περίπτωση 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεωρείται επίσης εμφυτεύσιμο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν κάθε προϊόν που 
προορίζεται να εισαχθεί εν μέρει στο 
ανθρώπινο σώμα με κλινική επέμβαση και 
να παραμείνει εκεί τουλάχιστον για 30 
ημέρες μετά την επέμβαση.

Θεωρείται επίσης εμφυτεύσιμο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν κάθε προϊόν που 
προορίζεται να εισαχθεί εν μέρει στο 
ανθρώπινο σώμα με κλινική επέμβαση και 
να παραμείνει εκεί τουλάχιστον για 30 
ημέρες μετά την επέμβαση, εκτός των 
προϊόντων που προορίζονται για 
τοποθέτηση στα δόντια, τα οποία 
υπάγονται στην κατηγορία ΙΙα και 
επομένως δεν πρέπει να υπόκεινται στο 
άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εμφυτεύσιμα προϊόντα που προορίζονται για τοποθέτηση στα δόντια (οδοντικά 
σφραγίσματα) υπάγονται στην κατηγορία ΙΙα σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού. 
Δεν υπάρχει επιστημονικός ή ιατρικός λόγος για τον οποίο το οδοντικό σφράγισμα πρέπει να 
υπόκειται σε απαιτήσεις που ισχύουν για τα εμφυτεύσιμα προϊόντα στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού, όπως η απαίτηση βάσει του άρθρου 16 ότι ένα προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται 
από κάρτα εμφυτεύματος.

Τροπολογία 248
Marian Harkin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – περίπτωση 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεωρείται επίσης εμφυτεύσιμο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν κάθε προϊόν που 
προορίζεται να εισαχθεί εν μέρει στο 
ανθρώπινο σώμα με κλινική επέμβαση και 
να παραμείνει εκεί τουλάχιστον για 30 
ημέρες μετά την επέμβαση.

Θεωρείται επίσης εμφυτεύσιμο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν κάθε προϊόν που 
προορίζεται να εισαχθεί εν μέρει στο 
ανθρώπινο σώμα με κλινική επέμβαση και 
να παραμείνει εκεί τουλάχιστον για 30 
ημέρες μετά την επέμβαση.

ως «εμφυτεύσιμο ιατροτεχνολογικό 
προϊόν» ορίζεται κάθε ιατροτεχνολογικό 
προϊόν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που απορροφούνται ολοκληρωτικά ή εν 
μέρει από το ανθρώπινο σώμα, το οποίο 
προορίζεται 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οδοντικά σφραγίσματα που τοποθετούνται στα δόντια δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
εμφυτεύσιμα προϊόντα. Ωστόσο, τα οδοντικά εμφυτεύματα που τοποθετούνται στο οστό της 
γνάθου (ενδοστικά εμφυτεύματα) θεωρούνται εμφυτεύσιμα προϊόντα.

Τροπολογία 249
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν μίας 
χρήσης» ορίζεται ιατροτεχνολογικό προϊόν 
που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε 
έναν μόνον ασθενή με μία διαδικασία.

(8) ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν μίας 
χρήσης» ορίζεται ιατροτεχνολογικό προϊόν 
που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε 
έναν μόνον ασθενή με μία διαδικασία και 
για το οποίο έχει διεξαχθεί δοκιμή και 
έχει αποδειχθεί ότι είναι αδύνατο να 
επαναχρησιμοποιηθεί.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες που να αιτιολογούν την 
αδυναμία επαναχρησιμοποίησης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή τον λόγο για τον οποίο η 
επαναχρησιμοποίησή του θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών/χρηστών. Αν η αδυναμία 
επαναχρησιμοποίησης αποδειχθεί με αντικειμενικά επιχειρήματα, το εν λόγω τεχνολογικό 
προϊόν δεν υπόκειται σε επανεπεξεργασία. Η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να αποτρέπει την 
υπερβολική σήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων «μίας χρήσης» και να παρέχει 
δυνατότητες καλύτερης εποπτείας και επανεπεξεργασίας.

Τροπολογία 250
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν που 
προορίζεται για μία χρήση» ορίζεται 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται 
να χρησιμοποιηθεί σε έναν μόνον ασθενή 
με μία διαδικασία, για το οποίο δεν έχει 
αποδειχθεί η αδυναμία 
επαναχρησιμοποίησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επεκτείνοντας τον ορισμό του προϊόντος μίας χρήσης, εάν δεν έχει αποδειχθεί αδυναμία 
επαναχρησιμοποίησης του προϊόντος μίας χρήσης, αφήνεται ανοικτή η δυνατότητα 
επανεπεξεργασίας εάν αυτή η επανεπεξεργασία αποδειχθεί ασφαλής και σύμφωνη με τις 
διατάξεις του άρθρου 15. Οι πληροφορίες που παρέχονται με τη σήμανση και οι πληροφορίες 
που παρέχονται με τις οδηγίες χρήσεως (όπως καθορίζονται στο τμήμα 19.2 και 19.3 του 
Παραρτήματος I) πρέπει να τροποποιηθούν κατ’ αντιστοιχία για να αντικατοπτρίζουν τη 
διάκριση ανάμεσα στο προϊόν «μίας χρήσης» και το προϊόν «που προορίζεται για μία χρήση».

Τροπολογία 251
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν για 
πολλαπλή χρήση» ορίζεται το προϊόν που 
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και 
πρέπει να συνοδεύεται από πληροφορίες 
σχετικά με τις κατάλληλες διαδικασίες 
που θα επιτρέψουν την 
επαναχρησιμοποίησή του, στις οποίες 
περιλαμβάνονται ο καθαρισμός, η 
απολύμανση, η συσκευασία και, κατά 
περίπτωση, η μέθοδος αποστείρωσης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που 
πρόκειται να επαναποστειρωθεί, και 
οποιοσδήποτε περιορισμός όσον αφορά 
τον αριθμό των επαναχρησιμοποιήσεών 
του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας και αντίστιξης με τα προϊόντα που «προορίζονται για μία 
μόνο χρήση», τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να χαρακτηρίζονται ως «ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
πολλαπλή χρήση».

Τροπολογία 252
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) ως «διαθεσιμότητα στην αγορά» 
ορίζεται κάθε προσφορά 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, εκτός των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων υπό δοκιμή, 
για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην 
ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εμπορικής 
δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε 
δωρεάν.

(16) ως «διαθεσιμότητα στην αγορά» 
ορίζεται κάθε προσφορά 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, εκτός των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων υπό δοκιμή, 
για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην 
ενωσιακή αγορά, είτε επί πληρωμή είτε 
δωρεάν.

Or. en
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Τροπολογία 253
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) ως «κατασκευαστής» ορίζεται το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατασκευάζει ή ανακαινίζει πλήρως ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ή αναθέτει τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή ή την πλήρη 
ανακαίνιση ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και το διαθέτει στην αγορά υπό 
την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.

(19) ως «κατασκευαστής» ορίζεται το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι 
αρμόδιο για την κατασκευή, τον 
σχεδιασμό, τη συσκευασία και την 
επισήμανση ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος ή που το ανακαινίζει πλήρως
και το διαθέτει στην αγορά υπό την 
επωνυμία του.

Or. cs

Τροπολογία 254
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) ως «κατασκευαστής» ορίζεται το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατασκευάζει ή ανακαινίζει πλήρως ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ή αναθέτει τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή ή την πλήρη 
ανακαίνιση ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και το διαθέτει στην αγορά υπό 
την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.

(19) ως «κατασκευαστής» ορίζεται το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατασκευάζει ή ανακαινίζει πλήρως ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ή αναθέτει τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή ή την πλήρη 
ανακαίνιση ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και το διαθέτει στην αγορά υπό 
την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.

Or. en

Τροπολογία 255
Mairead McGuinness
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) ως «κατασκευαστής» ορίζεται το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
κατασκευάζει ή ανακαινίζει πλήρως ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ή αναθέτει τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή ή την πλήρη 
ανακαίνιση ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και το διαθέτει στην αγορά υπό 
την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.

(19) ως «κατασκευαστής» ορίζεται το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή, τη συσκευασία και την 
επισήμανση ενός προϊόντος πριν αυτό 
διατεθεί στην αγορά με την επωνυμία του 
προσώπου αυτού, ανεξάρτητα από το αν 
οι ενέργειες αυτές διενεργούνται από το εν 
λόγω πρόσωπο ή από τρίτους για 
λογαριασμό του. Οι υποχρεώσεις των 
κατασκευαστών δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού ισχύουν επίσης για φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα τα οποία 
συναρμολογούν, συσκευάζουν, 
επεξεργάζονται, ανακαινίζουν πλήρως ή 
επισημαίνουν ένα ή περισσότερα 
προκατασκευασμένα προϊόντα και/ή 
ορίζουν τον προβλεπόμενο σκοπό αυτών 
προκειμένου να διατεθούν στην αγορά υπό 
την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του 
προσώπου αυτού.

Or. en

Τροπολογία 256
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) ως «κατασκευαστής» ορίζεται το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατασκευάζει ή ανακαινίζει πλήρως ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ή αναθέτει τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή ή την πλήρη 
ανακαίνιση ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και το διαθέτει στην αγορά υπό 
την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.

(19) ως «κατασκευαστής» ορίζεται το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
κατασκευάζει ή ανακαινίζει πλήρως ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ή αναθέτει τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή ή την πλήρη 
ανακαίνιση ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και το διαθέτει στην αγορά υπό 
την επωνυμία του.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Το εμπορικό σήμα δεν σχετίζεται νομικά με την ιδιότητα του κατασκευαστή.

Τροπολογία 257
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. cs

Τροπολογία 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) 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.
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Τροπολογία 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) ως «επανεπεξεργασία» ορίζεται η 
διαδικασία που εφαρμόζεται σε 
μεταχειρισμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν 
με σκοπό να μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και η 
οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον 
καθαρισμό, την απολύμανση, την 
αποστείρωση και συναφείς διαδικασίες, 
καθώς και τη δοκιμή και αποκατάσταση 
της τεχνικής και λειτουργικής ασφάλειας 
του μεταχειρισμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος·

(27) ως «επανεπεξεργασία» ορίζεται η 
διαδικασία που εφαρμόζεται σε 
μεταχειρισμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν 
με σκοπό να μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και η 
οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον 
καθαρισμό, την απολύμανση, την 
αποστείρωση και συναφείς διαδικασίες, 
καθώς και τη δοκιμή και αποκατάσταση 
της τεχνικής και λειτουργικής ασφάλειας 
του μεταχειρισμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος· οι δραστηριότητες που 
αφορούν τη συνήθη συντήρηση δεν 
περιλαμβάνονται στον εν λόγω ορισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι εργασίες συνήθους συντήρησης (όπως η διενέργεια ελέγχων των 
αναπνευστικών μηχανημάτων στα νοσοκομεία) να μην εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.

Τροπολογία 260
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Ασφάλεια σημαίνει την απουσία ή 
την αποφυγή απαράδεκτων κινδύνων για 
τους ασθενείς ή τους χρήστες·

Or. de
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Τροπολογία 261
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) ως «κλινική αξιολόγηση» ορίζεται η 
αξιολόγηση και ανάλυση των κλινικών 
δεδομένων που κυριαρχούν σε ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, με σκοπό να 
εξακριβωθεί η ασφάλεια και οι επιδόσεις 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όταν 
χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται από τον 
κατασκευαστή.

(32) ως «κλινική αξιολόγηση» ορίζεται η 
αξιολόγηση και ανάλυση των κλινικών 
δεδομένων που κυριαρχούν σε ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, με σκοπό να 
εξακριβωθεί η ασφάλεια, οι επιδόσεις και 
η αποτελεσματικότητα του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όταν 
χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται από τον 
κατασκευαστή.

Or. en

Τροπολογία 262
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) ως «κλινική έρευνα» ορίζεται κάθε 
συστηματική έρευνα σε έναν ή 
περισσότερους ανθρώπους, που 
διενεργείται για την αξιολόγηση της 
ασφάλειας ή των επιδόσεων ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος·

(33) ως «κλινική έρευνα» ορίζεται κάθε 
συστηματική έρευνα σε έναν ή 
περισσότερους ανθρώπους, που 
διενεργείται για την αξιολόγηση της 
ασφάλειας, των επιδόσεων ή της 
αποτελεσματικότητας ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος·

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά την κλινική έρευνα δεν ελέγχεται μόνο η ασφάλεια και η επίδοση του προϊόντος αλλά και 
ο βαθμός στον οποίον έχει μεγαλύτερα οφέλη συγκριτικά με άλλες θεραπείες.
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Τροπολογία 263
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) ως «ανάδοχος» ορίζεται ιδιώτης, 
εταιρεία, θεσμικό όργανο ή οργανισμός 
που αναλαμβάνει την ευθύνη για την 
έναρξη και διαχείριση μιας κλινικής 
έρευνας·

(37) ως «ανάδοχος» ορίζεται ιδιώτης, 
εταιρεία, θεσμικό όργανο ή οργανισμός 
που αναλαμβάνει την ευθύνη για την 
έναρξη και διαχείριση, τη διενέργεια ή τη 
χρηματοδότηση μιας κλινικής έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 264
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) ως «ανάδοχος» ορίζεται ιδιώτης, 
εταιρεία, θεσμικό όργανο ή οργανισμός 
που αναλαμβάνει την ευθύνη για την 
έναρξη και διαχείριση μιας κλινικής 
έρευνας·

(37) ως «ανάδοχος» ορίζεται ιδιώτης, 
εταιρεία, θεσμικό όργανο ή οργανισμός 
που αναλαμβάνει την ευθύνη για την 
έναρξη, διαχείριση, διεύθυνση ή/και 
χρηματοδότηση μιας κλινικής έρευνας·

Or. de

Τροπολογία 265
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) ως «ανάδοχος» ορίζεται ιδιώτης, 
εταιρεία, θεσμικό όργανο ή οργανισμός 
που αναλαμβάνει την ευθύνη για την 
έναρξη και διαχείριση μιας κλινικής 

(37) ως «ανάδοχος» ορίζεται ιδιώτης, 
εταιρεία, θεσμικό όργανο ή οργανισμός 
που αναλαμβάνει την ευθύνη για την 
έναρξη, διαχείριση ή χρηματοδότηση μιας 
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έρευνας· κλινικής έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 266
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

37 α) Ο έλεγχος συμμόρφωσης κλινικής 
μελέτης σημαίνει τον έλεγχο, από αρμόδια 
αρχή, των επίσημων εγγράφων, των 
εγκαταστάσεων, των αρχείων και της 
επαρκούς ασφαλιστικής κάλυψης. Ο 
έλεγχος αυτός μπορεί να διενεργηθεί στον 
ανάδοχο ή/και στην ερευνητική 
εγκατάσταση ή οπουδήποτε αλλού κρίνει 
απαραίτητο η αρμόδια αρχή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αντίθετα προς την πρόταση κανονισμού (COM 2012,369 τελικό), στον παρόντα κανονισμό δεν 
απαιτούνται προτάσεις σχετικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης στο πλαίσιο κλινικής έρευνας. 
Ωστόσο, πρέπει να πληρούνται ελάχιστα πρότυπα.

Τροπολογία 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 39 – 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
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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 268
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 39 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εμβρυική δυσπραγία, εμβρυικός θάνατος 
ή συγγενής ανωμαλία ή συγγενής 
διαμαρτία·

– εμβρυική δυσπραγία, εμβρυικός θάνατος 
ή συγγενής σωματική ή διανοητική βλάβη 
ή συγγενής διαμαρτία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «συγγενής ανωμαλία» θεωρείται από τα άτομα με αναπηρίες και τους εκπροσώπους 
τους ότι εισάγει διακρίσεις. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Τροπολογία 269
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(40) ως «ελάττωμα ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ορίζεται κάθε ανεπάρκεια στην 
ταυτότητα, ποιότητα, διάρκεια, αξιοπιστία, 
ασφάλεια ή επιδόσεις ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος υπό δοκιμή, 
συμπεριλαμβανομένης της δυσλειτουργίας 
ή κάθε ανεπάρκειας στις πληροφορίες που 
παρέχονται από τον κατασκευαστή·

Or. de



PE510.741v01-00 88/105 AM\935943EL.doc

EL

Τροπολογία 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) ως «περιστατικό» ορίζεται κάθε 
δυσλειτουργία ή επιδείνωση των 
χαρακτηριστικών ή των επιδόσεων 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που έχει 
καταστεί διαθέσιμο στην αγορά, κάθε 
ανεπάρκεια στις πληροφορίες που 
παρέχονται από τον κατασκευαστή και 
κάθε απροσδόκητη ανεπιθύμητη 
παρενέργεια·

(43) ως «περιστατικό» ορίζεται κάθε 
δυσλειτουργία ή επιδείνωση των 
χαρακτηριστικών ή των επιδόσεων 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που έχει 
καταστεί διαθέσιμο στην αγορά, κάθε 
ανεπάρκεια στις πληροφορίες που 
παρέχονται από τον κατασκευαστή και 
κάθε απροσδόκητη ανεπιθύμητη 
παρενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της 
εσφαλμένης χρήσης του προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 271
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίσει κατά πόσον ένα
συγκεκριμένο προϊόν ή κατηγορία ή 
ομάδα προϊόντων εμπίπτει ή δεν εμπίπτει 
στους ορισμούς του «ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ή του «εξαρτήματος 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος». Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η απόφαση επί μεμονωμένων περιπτώσεων σχετικά με το νομικό καθεστώς μεμονωμένων 
προϊόντων εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών. Αυτό προβλέπεται, επίσης, 
στην αιτιολογική σκέψη 8. Επιπλέον, οι εκτελεστικές πράξεις είναι νομικά ακατάλληλες ως 
«νομικές πράξεις» για τη λήψη αποφάσεων επί μεμονωμένων περιπτώσεων σχετικά με την 
ταξινόμηση μεμονωμένων προϊόντων.

Τροπολογία 272
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από αίτηση
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίσει κατά πόσον ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή κατηγορία ή ομάδα 
προϊόντων εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στους 
ορισμούς του «ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ή του «εξαρτήματος 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος». Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

1. Η Επιτροπή μπορεί, με δική της 
πρωτοβουλία ή έπειτα από αίτηση κράτους 
μέλους, εκδίδοντας εκτελεστικές πράξεις, 
να καθορίσει κατά πόσον ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή κατηγορία ή ομάδα 
προϊόντων εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στους 
ορισμούς του «ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ή του «εξαρτήματος 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος». Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 273
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίσει κατά πόσον ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή κατηγορία ή ομάδα 

1. Η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, μετά από διαβούλευση με 
τον σχετικό κατασκευαστή λόγω 
προβληματισμών σχετικά με την 



PE510.741v01-00 90/105 AM\935943EL.doc

EL

προϊόντων εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στους 
ορισμούς του «ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ή του «εξαρτήματος 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος». Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

ασφάλεια των ασθενών ή λόγω νέων 
επιστημονικών γνώσεων, εκδίδοντας 
εκτελεστικές πράξεις, να καθορίσει κατά 
πόσον ένα συγκεκριμένο προϊόν ή 
κατηγορία ή ομάδα προϊόντων εμπίπτει ή 
δεν εμπίπτει στους ορισμούς του 
«ιατροτεχνολογικού προϊόντος» ή του 
«εξαρτήματος ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος». Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση επαρκούς ασφάλειας δικαίου για τον κατασκευαστή ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, απαιτείται ο καθορισμός πιθανών λόγων για τον έλεγχο από την Επιτροπή. Η ειδική 
ελεγκτική επιτροπή πρέπει να ζητά γνωμοδότηση και, ενδεχομένως, περαιτέρω επιστημονική 
τεκμηρίωση από τον εκάστοτε κατασκευαστή πριν από τη λήψη της απόφασης.

Τροπολογία 274
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίσει κατά πόσον ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή κατηγορία ή ομάδα 
προϊόντων εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στους 
ορισμούς του «ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ή του «εξαρτήματος 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος». Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

1. Η Επιτροπή μπορεί, με δική της 
πρωτοβουλία ή έπειτα από αίτηση κράτους 
μέλους, εκδίδοντας εκτελεστικές πράξεις, 
να καθορίσει κατά πόσον ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή κατηγορία ή ομάδα 
προϊόντων εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στους 
ορισμούς του «ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ή του «εξαρτήματος 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος». Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. en



AM\935943EL.doc 91/105 PE510.741v01-00

EL

Τροπολογία 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίσει κατά πόσον ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή κατηγορία ή ομάδα 
προϊόντων εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στους 
ορισμούς του «ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ή του «εξαρτήματος 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος». Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

1. Η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή έπειτα από διαβούλευση 
με τα κράτη μέλη, εκδίδοντας 
εκτελεστικές πράξεις, να καθορίσει κατά 
πόσον ένα συγκεκριμένο προϊόν ή 
κατηγορία ή ομάδα προϊόντων εμπίπτει ή 
δεν εμπίπτει στους ορισμούς του 
«ιατροτεχνολογικού προϊόντος» ή του 
«εξαρτήματος ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος». Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 276
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίσει κατά πόσον ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή κατηγορία ή ομάδα 
προϊόντων εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στους 
ορισμούς του «ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ή του «εξαρτήματος 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος». Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

1. Η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους και μετά από 
διαβούλευση με το συντονιστικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τις 
σχετικές επιχειρήσεις, εκδίδοντας 
εκτελεστικές πράξεις, να καθορίσει κατά 
πόσον ένα συγκεκριμένο νέο προϊόν ή 
συγκεκριμένη νέα κατηγορία ή νέα ομάδα 
προϊόντων εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στους 
ορισμούς του «ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ή του «εξαρτήματος 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος». Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
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προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3. 
Αυτή η παράγραφος δεν ισχύει για ήδη 
εγκεκριμένα προϊόντα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαφίεται στα κράτη μέλη ο προσδιορισμός της κατηγορίας προϊόντων βάσει μεμονωμένων 
περιπτώσεων. Επιπλέον, ο επιχειρηματικός κόσμος, ιδίως οι ΜΜΕ, χρειάζονται ασφάλεια 
δικαίου, η οποία δεν είναι δεδομένη αν αρκεστούμε μόνο στην πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Τροπολογία 277
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίσει κατά πόσον ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή κατηγορία ή ομάδα 
προϊόντων εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στους 
ορισμούς του «ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ή του «εξαρτήματος 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος». Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

1. Η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους και έπειτα από 
διαβούλευση με το ΣΟΙΠ, εκδίδοντας 
εκτελεστικές πράξεις, να καθορίσει κατά 
πόσον ένα συγκεκριμένο προϊόν ή 
κατηγορία ή ομάδα προϊόντων εμπίπτει ή 
δεν εμπίπτει στους ορισμούς του 
«ιατροτεχνολογικού προϊόντος» ή του 
«εξαρτήματος ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος». Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ταξινόμηση των προϊόντων, καθώς και τυχόν αλλαγές σε αυτά, θα πρέπει να βασίζονται σε 
ενδελεχή αξιολόγηση μέσω διαβουλεύσεων με το ΣΟΙΠ και εν λόγω διαδικασίες να μην 
κινούνται μόνο από την Επιτροπή.

Τροπολογία 278
Anja Weisgerber
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή αναπτύσσει 
κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τη 
διαδικασία διαβούλευσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, για τη διασφάλιση 
επιστημονικής διαδικασίας 
κατηγοριοποίησης των προϊόντων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ανταλλαγή 
εμπειρογνωσίας μεταξύ κρατών μελών 
στους τομείς των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, των in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των 
φαρμάκων, των ανθρώπινων ιστών και 
κυττάρων, των καλλυντικών, των 
βιοκτόνων, των τροφίμων και, 
ενδεχομένως, άλλων προϊόντων, με σκοπό 
τον καθορισμό του κατάλληλου 
κανονιστικού καθεστώτος ενός προϊόντος 
ή μιας κατηγορίας ή ομάδας προϊόντων.

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ανταλλαγή 
εμπειρογνωσίας μεταξύ κρατών μελών και 
εμπλεκόμενων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των ομάδων 
ασθενών, στους τομείς των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, των φαρμάκων, των 
ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, των 
καλλυντικών, των βιοκτόνων, των 
τροφίμων και, ενδεχομένως, άλλων 
προϊόντων, με σκοπό τον καθορισμό του 
κατάλληλου κανονιστικού καθεστώτος 
ενός προϊόντος ή μιας κατηγορίας ή 
ομάδας προϊόντων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τα προϊόντα στην καθημερινή ζωή τους και έχουν 
διαφορετική οπτική γωνία ως προς τη σχέση κινδύνου-οφέλους.

Τροπολογία 280
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ανταλλαγή 
εμπειρογνωσίας μεταξύ κρατών μελών
στους τομείς των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, των in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των 
φαρμάκων, των ανθρώπινων ιστών και 
κυττάρων, των καλλυντικών, των 
βιοκτόνων, των τροφίμων και, 
ενδεχομένως, άλλων προϊόντων, με σκοπό 
τον καθορισμό του κατάλληλου 
κανονιστικού καθεστώτος ενός προϊόντος 
ή μιας κατηγορίας ή ομάδας προϊόντων.

2. Η Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις 
καθορίζει το κανονιστικό καθεστώς των 
οριακών προϊόντων με βάση τη γνώμη 
της πολυτομεακής ομάδας 
εμπειρογνωμόνων της ΕΕ που 
απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες στους 
τομείς των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
των in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των 
φαρμάκων, των ανθρώπινων ιστών και 
κυττάρων, των καλλυντικών, των 
βιοκτόνων και των τροφίμων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 281
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για τα προϊόντα ή τις ομάδες 
προϊόντων που αποτελούνται από ουσίες 
ή συνδυασμό ουσιών που προορίζονται να 
διεισδύσουν στο εσωτερικό του σώματος 
μέσω σωματικής κοιλότητας ή μέσω της 
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επιφάνειας του σώματος, και τα οποία 
θεωρούνται ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
από την πολυτομεακή ομάδα 
εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή ορίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, ταξινόμηση των 
κινδύνων με βάση τους πραγματικούς 
κινδύνους και έγκυρα επιστημονικά 
στοιχεία. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται σε 
ένα μόνο ίδρυμα υγείας θεωρούνται ως 
προϊόντα σε έναρξη χρήσης. Οι διατάξεις 
σχετικά με τη σήμανση CE που 
μνημονεύεται στο άρθρο 18 και οι 
υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 23 
έως 27 δεν ισχύουν για τα 
προαναφερόμενα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, υπό τον όρο ότι η κατασκευή και 
χρήση των προαναφερόμενων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο 
πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας του ιδρύματος υγείας.

4. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται σε 
ένα μόνο ίδρυμα υγείας θεωρούνται ως 
προϊόντα σε έναρξη χρήσης. Οι διατάξεις 
σχετικά με τη σήμανση CE που 
μνημονεύεται στο άρθρο 18 και οι 
υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 23,
26 και 27 δεν ισχύουν για τα 
προαναφερόμενα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, υπό τον όρο ότι η κατασκευή και 
χρήση των προαναφερόμενων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο 
πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας του ιδρύματος υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια των ασθενών, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η πλήρης 
ανιχνευσιμότητα και διαφάνεια των προϊόντων που χρησιμοποιούνται από ένα μόνο ίδρυμα 
υγείας. Συνεπώς, το άρθρο 24 (σχετικά με το σύστημα αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος) και το άρθρο 25 (σχετικά με το ηλεκτρονικό σύστημα 
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καταχώρισης ιατροτεχνολογικών προϊόντων) θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως στα εν λόγω 
προϊόντα, όπως ισχύει για κάθε προϊόν που χρησιμοποιείται εκτός του ενός μόνο ιδρύματος 
υγείας.

Τροπολογία 283
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 284
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 285
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που 
παρέχεται μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας 
των πληροφοριών, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
98/34/EΚ, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
εγκατεστημένο στην Ένωση τηρεί τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού το 
αργότερο τη χρονική στιγμή που 
διατίθεται στην αγορά.

1. Ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που 
παρέχεται μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας 
των πληροφοριών, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
98/34/EΚ, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
εγκατεστημένο στην Ένωση τηρεί τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού το 
αργότερο κατά την ημέρα που διατίθεται 
στην αγορά.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Οι οδηγίες της ΕΕ χρησιμοποιούν διάφορους ορισμούς για την έννοια «διάθεση στην αγορά». 
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό αμέσως μόλις 
διατεθούν στην αγορά (ανεξαρτήτως του αν καθίστανται διαθέσιμα σε τελικό χρήστη ή 
προορίζονται για δημιουργία αποθεμάτων).

Τροπολογία 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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
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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 
sprzedany i aby dostarczyciele usług internetowych udostępniali dane o podmiotach 
zamieszczających reklamy wyrobów w internecie.

Τροπολογία 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά, 
η έναρξη χρήσης, η διανομή, η παράδοση 
και η διαθεσιμότητα 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 
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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

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 288
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 την 
κλινική αξιολόγηση και την κλινική 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά που παρατίθεται στο παράρτημα 
ΧΙΙΙ. Οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές 
εκδίδονται μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

1. Όταν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα 
πρότυπα, 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 την κλινική αξιολόγηση 
και την κλινική παρακολούθηση μετά τη 
διάθεση στην αγορά που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΧΙΙΙ. Οι κοινές τεχνικές
προδιαγραφές εκδίδονται μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 88 παράγραφος 3.
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Τροπολογία 289
Nora Berra

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 την 
κλινική αξιολόγηση και την κλινική 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά που παρατίθεται στο παράρτημα 
ΧΙΙΙ. Οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές 
εκδίδονται μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

1. 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 την κλινική αξιολόγηση 
και την κλινική παρακολούθηση μετά τη 
διάθεση στην αγορά που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΧΙΙΙ. Οι κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές εκδίδονται μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 290
Mairead McGuinness

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 

1. 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 
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επιδόσεων που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι, με τον τεχνικό φάκελο που 
παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ ή με την 
κλινική αξιολόγηση και την κλινική 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά που παρατίθεται στο παράρτημα 
ΧΙΙΙ. Οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές 
εκδίδονται μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

ασφάλειας και επιδόσεων που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι, με τον 
τεχνικό φάκελο που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΙΙ ή με την κλινική αξιολόγηση 
και την κλινική παρακολούθηση μετά τη 
διάθεση στην αγορά που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΧΙΙΙ. Οι κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές εκδίδονται μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέσω των εναρμονισμένων προτύπων καθορίζεται ποιες θεμελιώδεις απαιτήσεις του 
κανονισμού πληρούνται με τη συμμόρφωση με το πρότυπο. Η Επιτροπή καθορίζει ποια πρότυπα 
είναι εναρμονισμένα. Όταν ένα πρότυπο δεν αντικατοπτρίζει πλέον την εξέλιξη της τεχνολογίας, 
η Επιτροπή δεν το χαρακτηρίζει πλέον εναρμονισμένο, και το πρότυπο θα πρέπει να 
αναθεωρείται από τον αρμόδιο οργανισμό. Ως εκ τούτου, η πρώτη πρόταση του άρθρου 7 «… ή 
όταν τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα δεν είναι επαρκή...» οδηγεί σε παρανοήσεις.

Τροπολογία 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

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 την 
κλινική αξιολόγηση και την κλινική 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά που παρατίθεται στο παράρτημα 
ΧΙΙΙ. Οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές 
εκδίδονται μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

1. Όταν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα 
πρότυπα, 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 την κλινική αξιολόγηση 
και την κλινική παρακολούθηση μετά τη 
διάθεση στην αγορά που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΧΙΙΙ. Οι κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές εκδίδονται μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
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προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3. άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να αναπτύσσονται μόνο όταν δεν υπάρχουν 
πρότυπα. Εάν ένα πρότυπο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
θεωρείται επαρκές ώστε να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις οικείες γενικές απαιτήσεις 
ασφάλειας και επιδόσεων. Η δημιουργία κοινών τεχνικών προδιαγραφών που ισχύουν μόνο για 
την ΕΕ ώστε να συμπληρώνεται ένα εναρμονισμένο πρότυπο θα μπορούσε να προκαλέσει 
ασυμφωνία μεταξύ παγκόσμιου επιπέδου και επιπέδου ΕΕ. Αυτό θα μειώσει τις ευκαιρίες για 
τους ασθενείς της ΕΕ να επωφελούνται από καινοτόμες τεχνολογίες, ενώ ενδέχεται να βλάψει 
την ικανότητα των μικρών επιχειρήσεων της ΕΕ για εξαγωγές σε θέματα καινοτομίας.

Τροπολογία 292
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά την έκδοση των κοινών 
τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, η Επιτροπή δεν 
υπονομεύει τη συνεκτικότητα του 
ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης. Οι 
ΚΤΠ είναι συνεκτικές εφόσον δεν 
αντίκεινται στα ευρωπαϊκά πρότυπα, 
δηλαδή καλύπτουν τομείς όπου δεν 
υφίστανται εναρμονισμένα πρότυπα, όπου 
δεν προβλέπεται η έγκριση νέων 
ευρωπαϊκών προτύπων εντός εύλογης 
χρονικής περιόδου, όπου υπάρχουν 
πρότυπα που δεν έχουν γίνει αποδεκτά 
από την αγορά ή έχουν ξεπεραστεί ή 
έχουν αποδειχθεί απολύτως ανεπαρκή, 
σύμφωνα με τα δεδομένα επαγρύπνησης 
ή εποπτείας, και όπου η μεταφορά των 
τεχνικών προδιαγραφών σε αποδεκτή 
ευρωπαϊκή τυποποίηση δεν προβλέπεται 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Or. en
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Τροπολογία 293
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή διατηρεί τη δυνατότητα, 
εφόσον δεν υφίστανται τα απαραίτητα 
πρότυπα ή/και η έλλειψή τους 
επισημαίνεται ρητά από τις αρμόδιες 
αρχές ή εμπειρογνώμονες, να αναθέσει σε 
εμπειρογνώμονες την υποβολή 
προτάσεων για αλλαγές σε αυτόν τον 
εξειδικευμένο τομέα.
Στη συνέχεια, αυτές εντάσσονται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού υπό τη 
μορφή εκτελεστικών πράξεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ανάγκη για ειδικά κλινικά πρότυπα προϊόντων, τα οποία α) πρέπει να εκπονηθούν από 
διεθνή σύνθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για κάθε κατηγορία ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων υψηλού κινδύνου, β) θα αφορούν τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογούνται 
τα νέα προϊόντα, και γ) θα παρουσιάζουν την αξιολόγηση ενός προϊόντος πριν από την 
κυκλοφορία του στην αγορά.

Τροπολογία 294
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν οι κατασκευαστές νέων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
υποβάλλουν αίτημα για διάθεση στην 
αγορά και δεν τηρούν συγκεκριμένες 
προδιαγραφές, η Επιτροπή ζητά τη 
γνώμη όλων των εθνικών αρχών και 
καταθέτει τις νέες προδιαγραφές σε μια 
ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Η 
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εν λόγω ομάδα εμπειρογνωμόνων 
βασίζεται στο σύνολο της επιστημονικής 
βιβλιογραφίας και λαμβάνει υπόψη τις 
απόψεις της μειοψηφίας. Τα παραπάνω 
καταγράφονται στη γνωμοδότηση της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων και πρέπει να 
κοινοποιούνται στους επαγγελματίες 
υγείας και τους ασθενείς.

Or. fr

Τροπολογία 295
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η Επιτροπή εγκρίνει τις ΚΤΠ που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, κατόπιν 
διαβούλευσης με το ΣΟΙΠ, στην οποία 
επίσης περιλαμβάνεται και εκπρόσωπος 
των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης.

Or. en

Τροπολογία 296
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται με τις κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές που μνημονεύονται στην 
παράγραφο 1 τεκμαίρεται ότι 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού οι οποίες 
καλύπτονται από τις εν λόγω κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές ή μέρη αυτών.

2. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται με τις κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές που μνημονεύονται στην 
παράγραφο 1 τεκμαίρεται ότι 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού οι οποίες 
καλύπτονται από τις εν λόγω κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές ή μέρη αυτών.
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Το τεχνικό περιεχόμενο των ΚΤΠ 
καταρτίζεται με την κατάλληλη στήριξη 
των οικείων εμπλεκόμενων φορέων που 
επηρεάζονται από τις ΚΤΠ και με τέτοιον 
τρόπο, ώστε να μην υπάρχει πρόσκρουση 
της ανάπτυξης των προτύπων με τις 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en


