
AM\936067EL.doc PE510.755v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2012/0267(COD)

13.5.2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
238 - 399

Σχέδιο έκθεσης
Peter Liese
(PE506.196v01-00)

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Πρόταση κανονισμού
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))



PE510.755v01-00 2/121 AM\936067EL.doc

EL

AM_Com_LegReport



AM\936067EL.doc 3/121 PE510.755v01-00

EL

Τροπολογία 238
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ταξινόμηση και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης

Ταξινόμηση, άδεια κυκλοφορίας και 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Or. en

Τροπολογία 239
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
κατατάσσονται στις κατηγορίες Α, Β, Γ και 
Δ, λαμβανομένης υπόψη της 
προβλεπόμενης χρήσης και των εγγενών 
κινδύνων τους. Η ταξινόμηση 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια
ταξινόμησης του παραρτήματος VII.

1. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
κατατάσσονται στις κατηγορίες Α, Β, Γ και 
Δ, λαμβανομένης υπόψη της 
προβλεπόμενης χρήσης, της καινοτομίας, 
της περιπλοκότητας και των εγγενών 
κινδύνων τους. Η ταξινόμηση 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια 
ταξινόμησης του παραρτήματος VII.

Or. en

Τροπολογία 240
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο V Κεφάλαιο III
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Ταξινόμηση και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης

Άδεια κυκλοφορίας και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης

Or. en

Τροπολογία 241
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V – τμήμα 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα 1 – Ταξινόμηση Κεφάλαιο II
Ταξινόμηση

Or. en

Τροπολογία 242
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V – τμήμα 1 α – άρθρο 39 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα 1α – Άδεια κυκλοφορίας
Άρθρο 39α (νέο)

Γενικές αρχές σχετικά με την άδεια 
κυκλοφορίας

1. Κανένα από τα καινοτόμα προϊόντα 
κατηγορίας Δ δεν επιτρέπεται να διατεθεί 
στην αγορά της Ένωσης αν δεν 
χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας από την 
Ένωση μέσω της κεντρικής διαδικασίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 39γ και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.
2. Κανένα από τα μη καινοτόμα προϊόντα 
κατηγορίας Δ δεν επιτρέπεται να διατεθεί 
στην αγορά ενός κράτους μέλους εάν δεν 
χορηγηθεί εθνική άδεια κυκλοφορίας από 
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την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους 
μέλους μέσω της αποκεντρωμένης 
διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 
39δ και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2, ο κατασκευαστής δύναται να 
αποφασίσει να ζητήσει άδεια 
κυκλοφορίας μέσω της κεντρικής 
διαδικασίας για ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που εμπίπτουν στην παράγραφο 
2.
4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 85, για την 
τροποποίηση του καταλόγου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, στη βάση των 
τεχνικών εξελίξεων.
5. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
και τα οποία κυκλοφορούν ήδη στην 
αγορά της Ένωσης κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να αποκτήσουν άδεια κυκλοφορίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται 
στο παρόν τμήμα, μετά την εκπνοή της 
περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού τους.
6. Οι άδειες κυκλοφορίας που 
χορηγούνται στο πλαίσιο του παρόντος 
τμήματος ισχύουν για πέντε έτη.
Η άδεια κυκλοφορίας δύναται να 
ανανεώνεται μετά από πέντε έτη, κατόπιν 
επαναξιολόγησης από τον Οργανισμό ως 
προς τη σχέση κινδύνου-οφέλους.
7. Όλες οι αιτήσεις για άδειες 
κυκλοφορίας και οι χορηγούμενες άδειες 
κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 39γ, 39δ, 39ε και 39στ, 
καθώς και οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 39β πρέπει να 
καταχωρίζονται είτε από την Επιτροπή 
είτε από τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, 
στο ηλεκτρονικό σύστημα που 
αναφέρεται στο άρθρο 39β παράγραφος 
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1, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο σε 
15 ημέρες από την παραλαβή.
Πριν από την έναρξη της εξέτασης μιας 
αίτησης για ιατροτεχνολογικό προϊόν, η 
επιτροπή αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
αναφέρεται στο άρθρο 41γ ή η αρμόδια 
αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους 
επιβεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί άλλη 
αίτηση για το ίδιο ιατροτεχνολογικό 
προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 243
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V – τμήμα 1 α – άρθρο 39 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39β (νέο)
Ηλεκτρονικό σύστημα για τις άδειες 

κυκλοφορίας
1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, δημιουργεί και διαχειρίζεται 
ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης 
για τις αιτήσεις άδειας κυκλοφορίας και 
τις χορηγούμενες άδειες κυκλοφορίας 
δυνάμει του παρόντος τμήματος και με το 
οποίο αντιπαραβάλλει και επεξεργάζεται 
τις ακόλουθες πληροφορίες:
– το όνομα του κατασκευαστή,
– το όνομα και την κατηγορία κινδύνου 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος,
– την εφαρμοστέα διαδικασία,
– στην περίπτωση της αποκεντρωμένης 
διαδικασίας, το κράτος μέλος στο οποίο 
υπέβαλε την αίτηση ο κατασκευαστής,
– τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση 
για άδεια κυκλοφορίας,
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– την έκθεση αξιολόγησης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που 
εκδίδεται στη διάρκεια της διαδικασίας 
για την άδεια κυκλοφορίας,
– την ημερομηνία έγκρισης της άδειας 
κυκλοφορίας και, αν διαφέρει, την 
ημερομηνία κυκλοφορίας του προϊόντος 
στην αγορά,
– τυχόν πληροφορίες που αφορούν την 
αναστολή ή την ανάκληση της άδειας 
κυκλοφορίας.
2. Οι πληροφορίες που αποτελούν 
αντικείμενο αντιπαραβολής και 
επεξεργασίας στο ηλεκτρονικό σύστημα, 
το οποίο αφορά την κεντρική διαδικασία 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 39γ, 
καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό 
σύστημα καταχώρισης από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
Οι πληροφορίες που αποτελούν 
αντικείμενο αντιπαραβολής και 
επεξεργασίας στο ηλεκτρονικό σύστημα, 
το οποίο αφορά την αποκεντρωμένη 
διαδικασία όπως αναφέρεται στο άρθρο 
39δ, καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό 
σύστημα καταχώρισης από τα κράτη 
μέλη.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να 
επικαιροποιηθούν, όσον αφορά την 
κυκλοφορία του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος στην αγορά, την αναστολή ή 
την ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας 
του, ο κατασκευαστής ενημερώνει 
αμέσως τον Οργανισμό ή την αρμόδια 
εθνική αρχή, κατά περίπτωση, που 
επικαιροποιεί αμέσως τις εν λόγω 
πληροφορίες στο ηλεκτρονικό σύστημα.
4. Οι πληροφορίες που αποτελούν 
αντικείμενο αντιπαραβολής και 
επεξεργασίας στο ηλεκτρονικό σύστημα 
και αφορούν αιτήσεις για άδειες 
κυκλοφορίας, είναι προσβάσιμες μόνο 
από τα κράτη μέλη, τον Οργανισμό και 
την Επιτροπή.
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Οι πληροφορίες που αποτελούν 
αντικείμενο αντιπαραβολής και 
επεξεργασίας στο ηλεκτρονικό σύστημα 
και αφορούν άδειες κυκλοφορίας που 
έχουν χορηγηθεί είναι δημόσια 
προσβάσιμες.

Or. en

Τροπολογία 244
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V – τμήμα 1 α – άρθρο 39 γ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39γ (νέο)
Κεντρική διαδικασία

1. Συγκροτείται επιτροπή αδειοδότησης 
in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 39δ. Η επιτροπή αποτελεί μέρος 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.
2. Η επιτροπή αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων είναι αρμόδια για την 
κατάρτιση γνωμοδότησης του 
Οργανισμού σχετικά με οποιοδήποτε 
θέμα αφορά την έγκριση των αιτήσεων 
που υποβάλλονται σύμφωνα με την 
κεντρική διαδικασία, τη χορήγηση, την 
τροποποίηση, την αναστολή ή την 
ανάκληση μιας άδειας για διάθεση 
προϊόντων κατηγορίας Δ στην αγορά.
3. Κάθε αίτηση για ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 
39α παράγραφος 1 περιλαμβάνει και τις 
πληροφορίες και τα έγγραφα που 
αναφέρονται στα παραρτήματα VII, IX 
και Χ, κατά περίπτωση.
4. Η αίτηση συνοδεύεται από τα τέλη που 
οφείλονται στον Οργανισμό για την 
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εξέτασή της.
5. Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε η γνώμη 
της επιτροπής αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων να διατυπώνεται εντός 210 
ημερών από την παραλαβή έγκυρης 
αίτησης.
Στην επιτροπή αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων διατίθεται 
περίοδος τουλάχιστον 80 ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης για την ανάλυση 
των επιστημονικών δεδομένων στα 
έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση για 
άδεια κυκλοφορίας. Στη βάση ενός 
επαρκώς αιτιολογημένου αιτήματος εκ 
μέρους της επιτροπής αδειοδότησης in 
vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, ο Οργανισμός δύναται να 
παρατείνει τη διάρκεια της προθεσμίας 
αυτής.
6. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει άπαξ 
από τον κατασκευαστή να υποβάλει 
πρόσθετες πληροφορίες που, για 
επιστημονικά ισχυρούς λόγους, είναι 
αναγκαίες για την αξιολόγηση της 
αίτησης για άδεια κυκλοφορίας. Στο 
πλαίσιο αυτό ενδέχεται να ζητηθούν 
δείγματα ή μια επίσκεψη στις 
εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Όταν 
υποβάλλεται τέτοιο αίτημα, η περίοδος 
της παραγράφου 5 παγώνει μέχρις ότου 
ληφθούν οι πληροφορίες που ζητήθηκαν.
7. Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τον 
Οργανισμό, τα κράτη μέλη και τους 
ενδιαφερομένους, συντάσσει λεπτομερή 
οδηγό όσον αφορά τη μορφή με την οποία 
πρέπει να υποβάλλονται οι αιτήσεις 
χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.
8. Όταν η επιτροπή αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων το κρίνει απαραίτητο, ώστε να 
ολοκληρωθεί η εξέταση μιας αίτησης, 
δύναται να απαιτήσει από τον αιτούντα 
να υποβληθεί σε ειδική επιθεώρηση του 
τόπου κατασκευής του προς αδειοδότηση 
προϊόντος. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις 
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διενεργούνται χωρίς προαναγγελία.
Η επιθεώρηση διενεργείται μέσα στην 
προθεσμία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 5, από επιθεωρητές του 
κράτους μέλους που διαθέτουν τα 
κατάλληλα προσόντα. Οι επιθεωρητές 
αυτοί δύνανται να συνοδεύονται από έναν 
εισηγητή ή από έναν εμπειρογνώμονα που 
ορίζεται από την επιτροπή αδειοδότησης 
in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.
9. Ο Οργανισμός ενημερώνει αμέσως τον 
αιτούντα όταν, σύμφωνα με τη γνώμη της 
επιτροπής αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων:
α) η αίτηση δεν πληροί τα κριτήρια 
χορήγησης άδειας που ορίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό·
β) τα έγγραφα που συνοδεύουν την 
αίτηση δεν συμμορφώνονται προς τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή 
πρέπει να τροποποιηθούν ή να 
συμπληρωθούν·
γ) η άδεια κυκλοφορίας πρέπει να 
χορηγηθεί με ορισμένους όρους·
δ) η άδεια κυκλοφορίας του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος πρέπει να 
απορριφθεί διότι δεν συμμορφώνεται με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
10. Εντός 15 ημερών από την παραλαβή 
της γνωμοδότησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 9, ο αιτών δύναται να 
ειδοποιήσει γραπτώς τον Οργανισμό ότι 
προτίθεται να ζητήσει επανεξέταση της 
γνωμοδότησης. Στην περίπτωση αυτήν, 
διαβιβάζει στον Οργανισμό τους 
λεπτομερείς λόγους της αίτησής του εντός 
60 ημερών από την παραλαβή της 
γνωμοδότησης.
Εντός 60 ημερών από την παραλαβή της 
αιτιολόγησης του αιτήματος, η επιτροπή 
αδειοδότησης in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
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επανεξετάζει τη γνωμοδότησή της 
σύμφωνα με τους όρους που 
παρατίθενται στο άρθρο 62 παράγραφος 
1 τέταρτο εδάφιο της του κανονισμού 
(ΕΚ) 726/2004. Η αιτιολογία του 
πορίσματος επισυνάπτεται στην τελική 
γνώμη.
11. Εντός 15 ημερών από την έγκρισή του 
ο Οργανισμός αποστέλλει την τελική 
γνώμη της επιτροπής αδειοδότησης in 
vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τον αιτούντα, μαζί με έκθεση όπου 
περιγράφεται η αξιολόγηση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος από την 
επιτροπή αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και διατυπώνονται οι λόγοι 
των συμπερασμάτων της.
12. Εάν ο αιτών αποσύρει αίτηση που έχει 
υποβάλει στον Οργανισμό σχετικά με τη 
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας προτού 
εκδοθεί γνώμη επ’ αυτής, ο αιτών 
κοινοποιεί στον Οργανισμό τους λόγους 
της απόσυρσης. Ο Οργανισμός θέτει τις 
πληροφορίες αυτές στη διάθεση του 
κοινού και δημοσιεύει την έκθεση 
αξιολόγησης, αν είναι διαθέσιμη, αφού 
αφαιρέσει κάθε πληροφορία 
εμπιστευτικού από εμπορική άποψη 
χαρακτήρα.
13. Εντός 15 ημερών από την παραλαβή 
της γνώμης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 11, η Επιτροπή προετοιμάζει 
σχέδιο της απόφασης που θα ληφθεί όσον 
αφορά την αίτηση.
Όταν το σχέδιο απόφασης αποκλίνει από 
τη γνώμη του Οργανισμού, η Επιτροπή 
συνάπτει αναλυτική επεξήγηση των 
λόγων της ασυμφωνίας.
Το σχέδιο απόφασης διαβιβάζεται στα 
κράτη μέλη και τον αιτούντα.
Τα κράτη μέλη διαθέτουν προθεσμία 22 
ημερών για τη διαβίβαση στην Επιτροπή 
των γραπτών παρατηρήσεών τους 
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σχετικά με το σχέδιο απόφασης. Ωστόσο, 
αν επείγει η λήψη απόφασης, είναι 
δυνατόν να οριστεί βραχύτερη προθεσμία 
από τον πρόεδρο της επιτροπής 
αδειοδότησης in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αναλόγως 
του βαθμού του επείγοντος. Πλην 
εξαιρετικών περιστάσεων, η προθεσμία 
αυτή δεν είναι μικρότερη από 5 ημέρες.
14. Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητήσουν 
γραπτώς να εξεταστεί το σχέδιο 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 13 από την ολομέλεια της 
επιτροπής αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, εκθέτοντας αναλυτικά τους 
λόγους τους.
Όταν, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, οι 
γραπτές παρατηρήσεις ενός κράτους 
μέλους θίγουν σημαντικά νέα ζητήματα 
επιστημονικής ή τεχνικής φύσεως τα 
οποία δεν αντιμετωπίζονται στη γνώμη 
που έδωσε ο Οργανισμός, ο πρόεδρος της 
επιτροπής αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων αναστέλλει τη διαδικασία και 
αναπέμπει την αίτηση στον Οργανισμό 
για συμπληρωματική εξέταση.
15. Η Επιτροπή λαμβάνει την τελική της 
απόφαση εντός 30 ημερών από την 
περάτωση της διαδικασίας εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 84 παράγραφος 3.
16. Η άρνηση χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας συνιστά απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 39α 
παράγραφος 1 στην αγορά όλης της 
Ένωσης.
17. Μετά τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας ο κάτοχος της εν λόγω 
άδειας γνωστοποιεί στον Οργανισμό τις 
ημερομηνίες πραγματικής διάθεσης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στις αγορές 
των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη 
τις διάφορες εγκεκριμένες μορφές υπό τις 
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οποίες κυκλοφορεί το προϊόν.
18. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
γνωστοποιεί επίσης στον Οργανισμό 
ενδεχόμενη προσωρινή ή οριστική παύση 
της κυκλοφορίας του προϊόντος στην 
αγορά και αιτιολογεί την ενέργεια αυτή με 
ιατρικά και/ή οικονομικά επιχειρήματα.

Or. en

Τροπολογία 245
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V – τμήμα 1 α – άρθρο 39 δ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39δ
Επιτροπή αδειοδότησης in vitro 

διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων

1. Η επιτροπή αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων απαρτίζεται από τους εξής:
α) ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό 
μέλος που διορίζονται από κάθε κράτος 
μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου·
β) έξι τακτικά μέλη που διορίζονται από 
την Επιτροπή, προκειμένου να 
διασφαλίσουν την παροχή της σχετικής 
εμπειρογνωμοσύνης στο πεδίο των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με βάση 
δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος·
γ) ένα τακτικό μέλος και ένα 
αναπληρωματικό μέλος που διορίζονται 
από την Επιτροπή, βάσει δημόσιας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και κατόπιν διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να 
αντιπροσωπεύουν τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας·
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δ) ένα τακτικό μέλος και ένα 
αναπληρωματικό μέλος που διορίζονται 
από την Επιτροπή, βάσει δημόσιας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και κατόπιν διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να 
αντιπροσωπεύουν τις οργανώσεις 
ασθενών.
Τα αναπληρωματικά μέλη εκπροσωπούν 
τα τακτικά μέλη κατά την απουσία τους 
και ψηφίζουν αντί αυτών. Τα 
αναφερόμενα στο στοιχείο α) 
αναπληρωματικά μέλη είναι δυνατόν να 
διοριστούν ως εισηγητές, σύμφωνα με το 
άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004.
2. Ένα κράτος μέλος δύναται να αναθέτει 
σε άλλο κράτος μέλος τα καθήκοντά του 
στην επιτροπή αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. Κάθε κράτος μέλος δύναται 
να αντιπροσωπεύει ένα μόνο άλλο κράτος 
μέλος.
3. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
της επιτροπής αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων διορίζονται βάσει της 
εμπειρογνωμοσύνης τους στο πεδίο των 
in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, ώστε να εξασφαλίζεται το 
υψηλότερο επίπεδο ειδικών προσόντων 
και ένα ευρύ πεδίο σχετικής 
εμπειρογνωμοσύνης. Προς τον σκοπό 
αυτόν, τα κράτη μέλη έρχονται σε επαφή 
με το διοικητικό συμβούλιο του 
Οργανισμού και με την Επιτροπή ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι η τελική σύνθεση της 
επιτροπής αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων καλύπτει τους επιστημονικούς 
τομείς που είναι αφορούν το έργο της.
4. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά 
μέλη της επιτροπής αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων διορίζονται για τριετή θητεία, 
η οποία υπάρχει δυνατότητα να 
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παραταθεί μία φορά και, στη συνέχεια, 
δύναται να ανανεωθεί βάσει των 
διαδικασιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Ο πρόεδρος της επιτροπής 
εκλέγεται μεταξύ των τακτικών μελών 
της για τριετή θητεία, η οποία είναι 
δυνατόν να παραταθεί μία φορά.
5. Οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του 
άρθρου 61 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 έχουν ισχύ για την επιτροπή 
αδειοδότησης in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
6. Η εντολή της επιτροπής αδειοδότησης 
in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων καλύπτει όλες τις πτυχές της 
αξιολόγησης των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στο πλαίσιο των διαδικασιών 
των άρθρων 39γ και 39στ·

Or. en

Τροπολογία 246
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V – τμήμα 1 α – άρθρο 39 ε (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39ε
Αποκεντρωμένη διαδικασία

1. Τα κράτη μέλη επαληθεύουν, μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος για τις άδειες 
κυκλοφορίας που αναφέρεται το άρθρο 
39β, ότι δεν βρίσκεται υπό εξέταση άλλη 
αίτηση ούτε έχει χορηγηθεί άλλη άδεια 
κυκλοφορίας για το ίδιο ιατροτεχνολογικό 
προϊόν.
2. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι 
μια άλλη αίτηση άδειας κυκλοφορίας για 
το ίδιο in vitro διαγνωστικό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν εξετάζεται ήδη 
σε άλλο κράτος μέλος, το οικείο κράτος 
μέλος αρνείται να εξετάσει την αίτηση 
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και ενημερώνει αμέσως τον αιτούντα.
3. Όταν ένα κράτος μέλος έχει χορηγήσει 
άδεια κυκλοφορίας για in vitro 
διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν 
που αποτελεί το αντικείμενο αίτησης για 
άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος, 
το δεύτερο κράτος μέλος απορρίπτει την 
αίτηση και ενημερώνει αμέσως τον 
αιτούντα.
4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα ώστε η διαδικασία για 
τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για τα 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 
39α παράγραφος 2 να ολοκληρώνεται 
εντός 210 ημερών κατ’ ανώτατο όριο 
μετά την υποβολή έγκυρης αίτησης.
5. Η αρμόδια εθνική αρχή ενός κράτους 
μέλους δύναται να ζητήσει άπαξ από τον 
κατασκευαστή να υποβάλει πρόσθετες 
πληροφορίες που για επιστημονικά 
ισχυρούς λόγους είναι αναγκαίες για την 
αξιολόγηση της αίτησης για άδεια 
κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο αυτό είναι 
δυνατόν να ζητηθούν δείγματα ή μια 
επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του 
κατασκευαστή. Μέχρις ότου υποβληθούν 
οι πρόσθετες πληροφορίες που ζητούνται, 
και εντός προθεσμίας το πολύ 60 ημερών, 
η περίοδος της παραγράφου 4 παγώνει.
6. Εάν ο αιτών αποσύρει αίτηση που έχει 
υποβάλει στην αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους σχετικά με τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας, προτού δοθεί γνώμη επ’ 
αυτής, ο αιτών κοινοποιεί στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους τους λόγους 
αυτής του της ενέργειας. Η αρμόδια 
εθνική αρχή θέτει τις πληροφορίες αυτές 
στη διάθεση του κοινού και δημοσιεύει 
την έκθεση αξιολόγησης, αν είναι 
διαθέσιμη, αφού αφαιρέσει κάθε 
πληροφορία εμπιστευτικού από εμπορική 
άποψη χαρακτήρα.
7. Μόλις εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας, ο 
αιτών ενημερώνεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους μέλους.



AM\936067EL.doc 17/121 PE510.755v01-00

EL

8. Χωρίς καθυστέρηση, και το αργότερο 
εντός 15 ημερών, η αρμόδια εθνική αρχή 
δημοσιοποιεί την άδεια κυκλοφορίας.
9. Η αρμόδια εθνική αρχή εκπονεί έκθεση 
αξιολόγησης και διατυπώνει σχόλια για 
τον φάκελο, ιδίως όσον αφορά το 
αποτέλεσμα των κλινικών ερευνών και το 
σύστημα διαχείρισης κινδύνων.
10. Η αρμόδια εθνική αρχή, χωρίς 
καθυστέρηση και το αργότερο εντός 15 
ημερών, δημοσιεύει την έκθεση 
αξιολόγησης, μαζί με την αιτιολόγηση της 
γνώμης της, αφού αφαιρέσει κάθε 
πληροφορία εμπιστευτικού από εμπορική 
άποψη χαρακτήρα.
11. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον 
Οργανισμό για κάθε άδεια κυκλοφορίας 
που χορηγούν.
12. Μετά τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας ο κάτοχος της εν λόγω 
άδειας γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή 
του αδειοδοτούντος κράτους μέλους την 
ημερομηνία πραγματικής διάθεσης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά 
αυτού του κράτους μέλους.
13. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
γνωστοποιεί επίσης στην αρμόδια αρχή 
ενδεχόμενη προσωρινή ή οριστική παύση 
της κυκλοφορίας του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος στην αγορά και αιτιολογεί την 
ενέργεια αυτή με ιατρικά ή οικονομικά 
επιχειρήματα.

Or. en

Τροπολογία 247
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V – τμήμα 1 α – άρθρο 39 στ (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39στ
Αμοιβαία αναγνώριση αποκεντρωμένων 

αδειών κυκλοφορίας
1. Το ΣΟΙΠ, που δημιουργείται όπως 
ορίζεται στο άρθρο 76, είναι υπεύθυνο για 
την εξέταση κάθε θέματος το οποίο 
σχετίζεται με αίτηση για άδεια 
κυκλοφορίας σε περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
που είναι επιλέξιμο για αδειοδότηση 
βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στο 
άρθρο 39ε.
2. Προκειμένου να αποκτήσει άδεια 
κυκλοφορίας για ένα in vitro διαγνωστικό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν σε περισσότερα 
του ενός κράτη μέλη, ο αιτών υποβάλλει 
αίτηση στις αρμόδιες αρχές αυτών των 
κρατών μελών καταθέτοντας 
πανομοιότυπο φάκελο. Ο εν λόγω 
φάκελος περιλαμβάνει τις πληροφορίες 
και τα έγγραφα που αναφέρονται στα 
παραρτήματα VIII, IX και X του 
παρόντος κανονισμού. Στα υποβαλλόμενα 
έγγραφα περιλαμβάνεται και κατάλογος 
των κρατών μελών τα οποία αφορά η 
αίτηση. Ο αιτών ζητεί από ένα κράτος 
μέλος να ενεργήσει ως «κράτος μέλος 
αναφοράς» και να συντάξει έκθεση 
αξιολόγησης για το in vitro διαγνωστικό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 και 4.
3. Εάν το in vitro διαγνωστικό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν έχει ήδη λάβει 
άδεια κυκλοφορίας κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης, τα εμπλεκόμενα 
κράτη μέλη αναγνωρίζουν την άδεια 
κυκλοφορίας που έχει χορηγήσει το 
κράτος μέλος αναφοράς, το οποίο είναι το 
κράτος μέλος που πρώτο χορήγησε άδεια 
κυκλοφορίας. Προς τον σκοπό αυτόν, ο 
κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας ζητεί 
από το κράτος μέλος αναφοράς να 
επικαιροποιήσει την υπάρχουσα έκθεση 
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αξιολόγησης για το αδειοδοτημένο in 
vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό 
προϊόν. Το κράτος μέλος αναφοράς 
επικαιροποιεί την έκθεση αξιολόγησης 
εντός 90 ημερών από την παραλαβή 
έγκυρης αίτησης. Η έκθεση αξιολόγησης, 
μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες και 
έγγραφα, διαβιβάζεται στα εμπλεκόμενα 
κράτη μέλη και στον αιτούντα.
4. Εάν το in vitro διαγνωστικό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν έχει λάβει 
άδεια κυκλοφορίας κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης, ο αιτών ζητεί από 
το κράτος μέλος αναφοράς να εκπονήσει 
σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης. Το κράτος 
μέλος αναφοράς καταρτίζει την έκθεση 
εντός 120 ημερών από την παραλαβή της 
έγκυρης αίτησης και τη διαβιβάζει στα 
οικεία κράτη μέλη και στον αιτούντα.
5. Εντός 90 ημερών από την παραλαβή 
των εγγράφων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4, τα εμπλεκόμενα 
κράτη μέλη εγκρίνουν την έκθεση 
αξιολόγησης και ενημερώνουν σχετικά το 
κράτος μέλος αναφοράς. Το κράτος μέλος 
αναφοράς καταγράφει τη συμφωνία όλων 
των μερών, περατώνει τη διαδικασία και 
ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα.
6. Κάθε κράτος μέλος στο οποίο έχει 
υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη έκθεση 
αξιολόγησης, εντός 30 ημερών μετά την 
αναγνώριση της συμφωνίας.
7. Αν, εντός της περιόδου που ορίζεται 
στην παράγραφο 5, ένα εμπλεκόμενο 
κράτος μέλος αδυνατεί να εγκρίνει την 
έκθεση αξιολόγησης λόγω σοβαρού 
ενδεχόμενου κινδύνου για τη δημόσια 
υγεία, προσφέρει λεπτομερή περιγραφή 
των λόγων που το υποχρεώνουν να λάβει 
αυτήν τη θέση στο κράτος μέλος 
αναφοράς, στα λοιπά εμπλεκόμενα κράτη 
μέλη και στον αιτούντα. Τα σημεία 
διαφωνίας διαβιβάζονται αμέσως στο 
ΣΟΙΠ.



PE510.755v01-00 20/121 AM\936067EL.doc

EL

8. Στους κόλπους του ΣΟΙΠ, όλα τα 
κράτη μέλη στα οποία αναφέρεται η 
παράγραφος 7 επιδιώκουν την επίτευξη 
συμφωνίας σχετικά με τις ενέργειες που 
πρέπει να γίνουν. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν στον αιτούντα τη δυνατότητα 
να γνωστοποιήσει την άποψή του 
γραπτώς ή προφορικώς. Αν, εντός 60 
ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης των σημείων διαφωνίας, τα 
κράτη μέλη συμφωνήσουν, το κράτος 
μέλος αναφοράς διαπιστώνει τη 
συμφωνία, περατώνει τη διαδικασία και 
ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα. 
Εφαρμόζεται η παράγραφος 6.
9. Αν τα κράτη μέλη δεν κατορθώσουν να 
συμφωνήσουν εντός της εν λόγω 
προθεσμίας των 60 ημερών που ορίζεται 
στην παράγραφο 7, ενημερώνεται αμέσως 
ο Οργανισμός προκειμένου να εφαρμοστεί 
η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
39ζ. Στον Οργανισμό διαβιβάζονται 
λεπτομερής περιγραφή των θεμάτων για 
τα οποία τα κράτη μέλη δεν κατέληξαν σε 
συμφωνία, καθώς και οι λόγοι της 
διαφωνίας. Ένα αντίγραφο διαβιβάζεται 
στον αιτούντα.
10. Ο αιτών, μόλις πληροφορηθεί ότι το 
θέμα παραπέμφθηκε στον Οργανισμό, του 
διαβιβάζει αμέσως αντίγραφο των 
πληροφοριών και των εγγράφων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.
11. Υπό τις συνθήκες στις οποίες 
αναφέρεται το άρθρο 9, τα κράτη μέλη 
που έχουν εγκρίνει την έκθεση 
αξιολόγησης του κράτους μέλους 
αναφοράς δύνανται, αν το ζητήσει ο 
αιτών, να εγκρίνουν το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν χωρίς να αναμένουν το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας του άρθρου 
39ζ. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια 
χορηγείται με την επιφύλαξη της έκβασης 
της εν λόγω διαδικασίας.

Or. en
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Τροπολογία 248
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V – τμήμα 1 α – άρθρο 39 ζ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39ζ
Διαδικασία διαιτησίας σε περίπτωση 
διαφωνίας σχετικά με την αμοιβαία 

αναγνώριση αποκεντρωμένων αδειών 
κυκλοφορίας

1. Όταν γίνεται προσφυγή στη διαδικασία 
που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, η 
επιτροπή ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
που αναφέρεται στο άρθρο 84 
παράγραφος 1 εξετάζει το θέμα και 
διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη εντός 
60 ημερών από την ημερομηνία 
παραπομπής του θέματος σ’ αυτήν.
Σε επείγουσες περιπτώσεις, μετά από 
πρόταση του προέδρου της, η επιτροπή 
δύναται να αποφασίζει σύντμηση της 
προθεσμίας.
2. Για την εξέταση του θέματος, η 
επιτροπή ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
ορίζει ένα από τα μέλη της ως εισηγητή. 
Η επιτροπή δύναται επίσης να ορίζει 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για να 
εκφέρουν τη γνώμη τους σε συγκεκριμένα 
ζητήματα. Όταν ορίζει εμπειρογνώμονες, 
η επιτροπή καθορίζει τα καθήκοντά τους 
και προσδιορίζει προθεσμία για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών.
3. Πριν αποφανθεί, η επιτροπή 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων παρέχει 
στον αιτούντα ή στον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας τη δυνατότητα να παράσχει 
γραπτές ή προφορικές εξηγήσεις, εντός
προθεσμίας που καθορίζει.
Η επιτροπή δύναται να αναστέλλει την 
προθεσμία που αναφέρεται στην 
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παράγραφο 1 ώστε ο αιτών ή ο κάτοχος 
της άδειας κυκλοφορίας να έχει τη 
δυνατότητα να προετοιμάσει τις 
εξηγήσεις του.
4. Ο Οργανισμός ενημερώνει αμέσως τον 
αιτούντα ή τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας σχετικά με τη γνώμη της 
επιτροπής για την άδεια κυκλοφορίας του 
συγκεκριμένου in vitro διαγνωστικού
ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
Εντός 15 ημερών από την παραλαβή της 
γνώμης της επιτροπής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, ο αιτών ή ο κάτοχος της 
άδειας κυκλοφορίας δύναται να 
ειδοποιήσει γραπτώς τον Οργανισμό ότι 
προτίθεται να ζητήσει επανεξέταση της 
γνώμης. Στην περίπτωση αυτή, 
γνωστοποιεί λεπτομερώς στον Οργανισμό 
τους λόγους της αίτησής του εντός 60 
ημερών από την παραλαβή της γνώμης.
Εντός 60 ημερών μετά την παραλαβή της 
αιτιολόγησης του αιτήματος, η επιτροπή 
αδειοδότησης ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων επανεξετάζει τη γνώμη της. Η 
επιτροπή ορίζει διαφορετικό εισηγητή 
και, αν είναι αναγκαίο, διαφορετικό 
συνεισηγητή από εκείνους που είχαν 
οριστεί για την αρχική γνώμη. Η 
διαδικασία επανεξέτασης αφορά μόνο τα 
σημεία της γνώμης που επισημαίνει ο 
αιτών ή ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας και βασίζεται μόνο στα 
επιστημονικά δεδομένα που ήταν 
διαθέσιμα όταν η επιτροπή ενέκρινε την 
αρχική γνώμη της. Ο αιτών ή ο κάτοχος 
της άδειας κυκλοφορίας δύναται να
ζητήσει από την Επιτροπή να 
συμβουλευτεί τη συμβουλευτική 
επιτροπή, όπως ορίζεται από το άρθρο 
78α του κανονισμού (ΕΕ) [στοιχεία του 
μελλοντικού κανονισμού για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα] σε σχέση με 
την επανεξέταση.
Η αιτιολογία του πορίσματος στο οποίο 
καταλήγει η επανεξέταση επισυνάπτεται 
στην έκθεση αξιολόγησης που αναφέρεται 
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στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
5. Εντός 15 ημερών από την έκδοσή της, 
ο Οργανισμός διαβιβάζει την τελική 
γνώμη της επιτροπής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στα κράτη μέλη, στην 
Επιτροπή και στον αιτούντα ή στον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, μαζί με 
την έκθεση αξιολόγησης του in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και την αιτιολογία του 
πορίσματός της.
Σε περίπτωση θετικής γνώμης όσον 
αφορά την αίτηση αμοιβαίας 
αναγνώρισης αποκεντρωμένων αδειών 
κυκλοφορίας για ιατροτεχνολογικό 
προϊόν, όπως ορίζεται στο άρθρο 39στ, 
επισυνάπτονται στη γνώμη τα εξής 
έγγραφα:
α) ο φάκελος εγγράφων που αναφέρεται 
στο άρθρο 39στ παράγραφος 2·
β) ενδεχόμενοι όροι που αφορούν την 
άδεια·
γ) οι λεπτομέρειες τυχόν όρων ή 
περιορισμών σχετικά με την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος·
δ) το προτεινόμενο κείμενο της σήμανσης 
και το φυλλάδιο του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος.
6. Εντός 15 ημερών από την παραλαβή 
της γνώμης στην οποία αναφέρεται η 
παράγραφος 5, η Επιτροπή καταρτίζει 
σχέδιο απόφασης σχετικά με την αίτηση, 
λαμβάνοντας υπόψη το ενωσιακό δίκαιο.
Στην περίπτωση που το σχέδιο απόφασης 
προβλέπει τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας, επισυνάπτονται τα έγγραφα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 5.
Όταν το σχέδιο απόφασης δεν συμφωνεί 
με τη γνώμη του Οργανισμού, η Επιτροπή 
συνάπτει επίσης αναλυτική επεξήγηση 
των λόγων της διαφοράς αυτής.
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Το σχέδιο απόφασης διαβιβάζεται στα 
κράτη μέλη και τον αιτούντα ή τον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας.
Τα κράτη μέλη διαθέτουν προθεσμία 22 
ημερών για τη διαβίβαση στην Επιτροπή 
των γραπτών παρατηρήσεών τους 
σχετικά με το σχέδιο απόφασης. Ωστόσο, 
αν επείγει η λήψη απόφασης, είναι 
δυνατόν να ορίζεται βραχύτερη
προθεσμία από τον πρόεδρο της 
επιτροπής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
αναλόγως του βαθμού του επείγοντος. 
Πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, η 
προθεσμία αυτή δεν είναι μικρότερη από
5 ημέρες.
7. Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητήσουν 
γραπτώς να εξεταστεί το σχέδιο 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 από την ολομέλεια της 
επιτροπής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 84 
παράγραφος 1, εκθέτοντας αναλυτικά 
τους λόγους τους.
Όταν, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, οι 
γραπτές παρατηρήσεις ενός κράτους 
μέλους θίγουν σημαντικά νέα ζητήματα 
επιστημονικής ή τεχνικής φύσεως τα 
οποία δεν αντιμετωπίζονται στη γνώμη 
που έδωσε ο Οργανισμός, ο πρόεδρος της 
επιτροπής ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
αναστέλλει τη διαδικασία και αναπέμπει 
την αίτηση στον Οργανισμό για 
συμπληρωματική εξέταση.
8. Η Επιτροπή λαμβάνει οριστική 
απόφαση με τη διαδικασία του άρθρου 84 
παράγραφος 3, εντός 30 ημερών από την 
περάτωση της διαδικασίας. Η Επιτροπή 
επικαιροποιεί τις πληροφορίες για το εν 
λόγω προϊόν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
που αναφέρεται στο άρθρο 39β.
9. Η άρνηση χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας συνιστά απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του εν λόγω 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά 
όλης της Ένωσης.
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10. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 8 απευθύνεται σε όλα τα 
κράτη μέλη και διαβιβάζεται στον κάτοχο 
της άδειας κυκλοφορίας του φαρμάκου ή 
στον αιτούντα. Τα οικεία κράτη μέλη και 
το κράτος μέλος αναφοράς χορηγούν ή 
ανακαλούν την άδεια κυκλοφορίας ή 
επιφέρουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις 
των όρων της, προκειμένου η άδεια 
κυκλοφορίας να συμμορφωθεί με την 
απόφαση, εντός 30 ημερών από την 
κοινοποίησή της. Ενημερώνουν σχετικά 
την Επιτροπή και τον Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 249
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V – τμήμα 1 α – άρθρο 39 η (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39η
Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας

1. Κάθε αίτηση του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας σχετικά με την τροποποίηση 
άδειας κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
39γ, 39ε και 39στ υποβάλλεται σε όλα τα 
κράτη μέλη που έχουν ήδη εγκρίνει αυτό 
το in vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό 
προϊόν.
Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τον 
Οργανισμό, εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 85 του παρόντος κανονισμού, 
για την έγκριση των κατάλληλων 
ρυθμίσεων όσον αφορά την εξέταση 
τροποποιήσεων στους όρους μιας άδειας 
κυκλοφορίας.
2. Σε περίπτωση διαιτησίας 
υποβληθείσας στην Επιτροπή, η 
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διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
39ζ εφαρμόζεται κατ’ αναλογία και στις 
τροποποιήσεις των αδειών κυκλοφορίας.
3. Εάν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι είναι 
αναγκαία για την προστασία της 
δημόσιας υγείας η τροποποίηση της 
άδειας κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κεφαλαίου ή η αναστολή ή η ανάκλησή 
της, το οικείο κράτος μέλος παραπέμπει 
αμέσως το θέμα αυτό στον Οργανισμό 
προκειμένου να εφαρμοστεί η διαδικασία 
του άρθρου 39ζ.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν είναι 
απολύτως αναγκαία η επείγουσα δράση 
για την προστασία της δημόσιας υγείας, 
και μέχρις ότου ληφθεί μια οριστική 
απόφαση, ένα κράτος μέλος δύναται να 
αναστείλει την κυκλοφορία και τη χρήση 
του εν λόγω ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
στην επικράτειά του. Ενημερώνει δε την 
Επιτροπή, τον Οργανισμό και τα άλλα 
κράτη μέλη το αργότερο την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα για τους λόγους που 
οδήγησαν στη λήψη αυτού του μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 250
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39α
Διαδικασία για την άδεια κυκλοφορίας

1. Τα προϊόντα κατηγορίας Δ δεν 
επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά 
της Ένωσης αν δεν έχουν λάβει ενωσιακή 
άδεια κυκλοφορίας μέσω της κεντρικής 
διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 
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41γ και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού:
2. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα 
οποία κυκλοφορούν ήδη στην αγορά της 
Ένωσης κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, είναι υποχρεωμένα 
να αποκτήσουν άδεια κυκλοφορίας 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
ορίζονται στο παρόν τμήμα, μετά την 
εκπνοή της περιόδου ισχύος του 
πιστοποιητικού τους.
3. Οι άδειες κυκλοφορίας που 
χορηγούνται στο πλαίσιο του παρόντος 
τμήματος ισχύουν για πέντε έτη. Υπάρχει 
δυνατότητα ανανέωσης της άδειας
κυκλοφορίας μετά από πέντε έτη, κατόπιν
επαναξιολόγησης από τον Οργανισμό ως 
προς τη σχέση κινδύνου-οφέλους.
4. Όλες οι αιτήσεις για άδεια κυκλοφορίας 
και οι χορηγηθείσες άδειες κυκλοφορίας 
βάσει των διατάξεων των άρθρων 41γ, 
41δ, 41ε και 41στ, καθώς και οι 
πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται το 
άρθρο 41β, εισάγονται από την Επιτροπή 
ή από τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, 
στο ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο 
αναφέρεται το άρθρο 41β παράγραφος 1, 
χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο 15 
ημέρες μετά την παραλαβή τους. Πριν 
από την έναρξη της εξέτασης μιας 
αίτησης για ιατροτεχνολογικό προϊόν, η 
επιτροπή αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
αναφέρεται στο άρθρο 41γ ή η αρμόδια 
αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους 
επιβεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί άλλη 
αίτηση για το ίδιο ιατροτεχνολογικό 
προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 251
Margrete Auken



PE510.755v01-00 28/121 AM\936067EL.doc

EL

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39β
Ηλεκτρονικό σύστημα για τις άδειες 

κυκλοφορίας
1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, δημιουργεί και διαχειρίζεται 
ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης 
για τις αιτήσεις άδειας κυκλοφορίας και 
τις χορηγούμενες άδειες κυκλοφορίας στο 
πλαίσιο του παρόντος τμήματος και για 
να αντιπαραβάλλει και να επεξεργάζεται 
τις ακόλουθες πληροφορίες:
– το όνομα του κατασκευαστή,
– το όνομα του in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος,
– τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση 
για άδεια κυκλοφορίας,
– την έκθεση αξιολόγησης του in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος που εκδίδεται στη διάρκεια 
της διαδικασίας για την άδεια 
κυκλοφορίας,
– την ημερομηνία έγκρισης της άδειας 
κυκλοφορίας και, αν διαφέρει, την 
ημερομηνία κυκλοφορίας του προϊόντος 
στην αγορά,
– τυχόν πληροφορίες που αφορούν την 
αναστολή ή την ανάκληση της άδειας 
κυκλοφορίας.
2. Οι πληροφορίες που 
αντιπαραβάλλονται και υφίστανται 
επεξεργασία εισάγονται στο ηλεκτρονικό 
σύστημα καταχώρισης από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να 
επικαιροποιηθούν, όσον αφορά την 
κυκλοφορία του ιατροτεχνολογικού 
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προϊόντος στην αγορά ή την αναστολή ή 
την ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας 
του, ο κατασκευαστής ενημερώνει 
αμέσως τον Οργανισμό, που 
επικαιροποιεί αμέσως τις εν λόγω 
πληροφορίες στο ηλεκτρονικό σύστημα.
4. Οι πληροφορίες που αποτελούν 
αντικείμενο αντιπαραβολής και 
επεξεργασίας στο ηλεκτρονικό σύστημα 
και αφορούν αιτήσεις για άδειες 
κυκλοφορίας, είναι προσβάσιμες μόνο 
από τα κράτη μέλη, τον Οργανισμό και 
την Επιτροπή. Οι πληροφορίες που 
αποτελούν αντικείμενο αντιπαραβολής 
και επεξεργασίας στο ηλεκτρονικό 
σύστημα και αφορούν άδειες 
κυκλοφορίας που έχουν χορηγηθεί είναι 
δημόσια προσβάσιμες.

Or. en

Τροπολογία 252
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39γ
Κεντρική διαδικασία

1. Συγκροτείται μια επιτροπή 
αδειοδότησης in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 39δ. Η 
επιτροπή αυτή αποτελεί μέρος του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.
2. Η επιτροπή αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων θα είναι αρμόδια για την 
κατάρτιση γνωμοδότησης του 
Οργανισμού σχετικά με οποιοδήποτε 
θέμα αφορά την έγκριση των αιτήσεων 
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που υποβάλλονται σύμφωνα με την 
κεντρική διαδικασία.
3. Κάθε αίτηση για ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 
39α παράγραφος 1 περιλαμβάνει και τις 
πληροφορίες και τα έγγραφα που 
αναφέρονται στα παραρτήματα VII, VIII, 
IX και X, κατά περίπτωση.
4. Η αίτηση συνοδεύεται από τα τέλη που 
οφείλονται στον Οργανισμό για την 
εξέτασή της.
5. Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε η γνώμη 
της επιτροπής αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων να διατυπώνεται εντός 210 
ημερών από την παραλαβή έγκυρης 
αίτησης. Στην επιτροπή αδειοδότησης in 
vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων διατίθεται περίοδος 
τουλάχιστον 80 ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης για την ανάλυση 
των επιστημονικών δεδομένων στα 
έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση για 
άδεια κυκλοφορίας. Στη βάση ενός 
επαρκώς αιτιολογημένου αιτήματος εκ 
μέρους της επιτροπής αδειοδότησης in 
vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, ο Οργανισμός δύναται να 
παρατείνει τη διάρκεια της προθεσμίας 
αυτής.
6. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει άπαξ 
από τον κατασκευαστή να υποβάλει 
πρόσθετες πληροφορίες που, για 
επιστημονικά ισχυρούς λόγους, είναι 
αναγκαίες για την αξιολόγηση της 
αίτησης για άδεια κυκλοφορίας. Όταν 
υποβάλλεται τέτοιο αίτημα, η περίοδος 
της παραγράφου 5 παγώνει μέχρις ότου 
ληφθούν οι πληροφορίες που ζητήθηκαν.
7. Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τον 
Οργανισμό, τα κράτη μέλη και τους 
ενδιαφερομένους, συντάσσει λεπτομερή 
οδηγό όσον αφορά τη μορφή με την οποία 
πρέπει να υποβάλλονται οι αιτήσεις 
χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.
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8. Όταν η επιτροπή αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων το κρίνει απαραίτητο, ώστε να 
ολοκληρωθεί η εξέταση μιας αίτησης, 
δύναται να απαιτήσει από τον αιτούντα 
να υποβληθεί σε ειδική επιθεώρηση του 
τόπου κατασκευής του προς αδειοδότηση 
in vitro διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις 
διενεργούνται χωρίς προαναγγελία. Η 
επιθεώρηση διενεργείται μέσα στην 
προθεσμία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 5, από επιθεωρητές του 
κράτους μέλους που διαθέτουν τα 
κατάλληλα προσόντα. Οι επιθεωρητές 
αυτοί είναι δυνατόν να συνοδεύονται από 
έναν εισηγητή ή από έναν 
εμπειρογνώμονα που ορίζεται από την 
επιτροπή αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.
9. Ο Οργανισμός ενημερώνει αμέσως τον 
αιτούντα όταν, σύμφωνα με τη γνώμη της 
επιτροπής αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων:
α) η αίτηση δεν πληροί τα κριτήρια 
χορήγησης άδειας που ορίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό·
β) τα έγγραφα που συνοδεύουν την 
αίτηση δεν συμμορφώνονται προς τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή 
πρέπει να τροποποιηθούν ή να 
συμπληρωθούν·
γ) η άδεια κυκλοφορίας πρέπει να 
χορηγηθεί με ορισμένους όρους·
δ) η άδεια κυκλοφορίας του in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος πρέπει να απορριφθεί διότι δεν 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.
10. Εντός 15 ημερών από την παραλαβή 
της γνώμης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 9, ο αιτών δύναται να 
ειδοποιήσει γραπτώς τον Οργανισμό ότι 
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προτίθεται να ζητήσει επανεξέταση της 
γνώμης. Στην περίπτωση αυτήν, 
διαβιβάζει στον Οργανισμό τους 
λεπτομερείς λόγους της αίτησής του εντός 
60 ημερών από την παραλαβή της 
γνωμοδότησης. Εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή της αιτιολόγησης του 
αιτήματος, η επιτροπή αδειοδότησης in 
vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων επανεξετάζει τη γνώμη της. Η 
επιτροπή αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων διορίζει έναν εισηγητή και, 
κατά περίπτωση, έναν συνεισηγητή 
διαφορετικούς από εκείνους που είχε 
ορίσει για την έκδοση της αρχικής 
γνώμης. Η διαδικασία επανεξέτασης 
αφορά μόνο τα σημεία της γνώμης που 
επισημαίνει αρχικά ο αιτών και βασίζεται 
μόνο στα επιστημονικά δεδομένα που 
ήταν διαθέσιμα όταν η επιτροπή 
αδειοδότησης in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ενέκρινε 
την αρχική γνώμη της. Ο αιτών δύναται 
να ζητήσει από την επιτροπή 
αδειοδότησης in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων να 
συμβουλευτεί μια επιστημονική 
συμβουλευτική ομάδα σε σχέση με την 
επανεξέταση.
11. Εντός 15 ημερών από την έγκρισή του 
ο Οργανισμός αποστέλλει την τελική 
γνώμη της επιτροπής αδειοδότησης in 
vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τον αιτούντα, μαζί με έκθεση όπου 
περιγράφεται η αξιολόγηση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος από την 
επιτροπή αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και διατυπώνονται οι λόγοι 
των συμπερασμάτων της.
12. Εάν ο αιτών αποσύρει αίτηση που έχει 
υποβάλει στον Οργανισμό σχετικά με τη 
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας προτού 
εκδοθεί γνώμη επ’ αυτής, ο αιτών 
κοινοποιεί στον Οργανισμό τους λόγους 
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της απόσυρσης. Ο Οργανισμός θέτει τις 
πληροφορίες αυτές στη διάθεση του 
κοινού και δημοσιεύει την έκθεση 
αξιολόγησης, αν είναι διαθέσιμη, αφού 
αφαιρέσει κάθε πληροφορία 
εμπιστευτικού από εμπορική άποψη 
χαρακτήρα.
13. Εντός δεκαπέντε ημερών από την 
παραλαβή της γνώμης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 11, η Επιτροπή 
προετοιμάζει σχέδιο της απόφασης που 
θα ληφθεί όσον αφορά την αίτηση. Όταν 
το σχέδιο απόφασης αποκλίνει από τη 
γνώμη του Οργανισμού, η Επιτροπή 
επισυνάπτει αναλυτική επεξήγηση των 
λόγων της ασυμφωνίας. Το σχέδιο 
απόφασης διαβιβάζεται στα κράτη μέλη 
και τον αιτούντα. Τα κράτη μέλη 
διαθέτουν προθεσμία 22 ημερών για τη 
διαβίβαση στην Επιτροπή των γραπτών 
παρατηρήσεών τους σχετικά με το σχέδιο 
απόφασης. Ωστόσο, αν επείγει η λήψη 
απόφασης, είναι δυνατόν να ορίζεται 
βραχύτερη προθεσμία από τον πρόεδρο 
της επιτροπής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, αναλόγως του βαθμού του 
επείγοντος. Πλην εξαιρετικών 
περιστάσεων, η προθεσμία αυτή δεν είναι 
μικρότερη από 5 ημέρες.
14. Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητήσουν 
γραπτώς να εξεταστεί το σχέδιο 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 13 από την ολομέλεια της 
επιτροπής in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους τους. 
Όταν, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, οι 
γραπτές παρατηρήσεις ενός κράτους 
μέλους θίγουν σημαντικά νέα ζητήματα 
επιστημονικής ή τεχνικής φύσεως τα 
οποία δεν αντιμετωπίζονται στη γνώμη 
που έδωσε ο Οργανισμός, ο πρόεδρος της 
επιτροπής in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων αναστέλλει 
τη διαδικασία και αναπέμπει την αίτηση 
στον Οργανισμό για συμπληρωματική 
εξέταση.
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15. Η Επιτροπή λαμβάνει την τελική της 
απόφαση εντός 30 ημερών από την 
περάτωση της διαδικασίας εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο [...].
16. Η άρνηση χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας συνιστά απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 39α 
παράγραφος 1 στην αγορά όλης της 
Ένωσης.
17. Μετά τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας ο κάτοχος της εν λόγω 
άδειας γνωστοποιεί στον Οργανισμό τις 
ημερομηνίες πραγματικής διάθεσης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στις αγορές 
των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη 
τις διάφορες εγκεκριμένες μορφές υπό τις 
οποίες κυκλοφορεί το προϊόν.
18. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
γνωστοποιεί επίσης στον Οργανισμό 
ενδεχόμενη προσωρινή ή οριστική παύση 
της κυκλοφορίας του προϊόντος στην 
αγορά και αιτιολογεί την ενέργεια αυτή με 
ιατρικά και/ή οικονομικά επιχειρήματα.

Or. en

Τροπολογία 253
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39δ
Επιτροπή αδειοδότησης in vitro 

διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων

1. Η επιτροπή αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων απαρτίζεται από τους εξής:
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α) ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό 
μέλος που διορίζονται από κάθε κράτος 
μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου·
β) έξι τακτικά μέλη που διορίζονται από 
την Επιτροπή, προκειμένου να 
διασφαλίσουν την παροχή της σχετικής 
εμπειρογνωμοσύνης στο πεδίο των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με βάση 
δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος·
γ) ένα τακτικό μέλος και ένα 
αναπληρωματικό μέλος που διορίζονται 
από την Επιτροπή, βάσει δημόσιας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και κατόπιν διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να 
αντιπροσωπεύουν τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας·
δ) ένα τακτικό μέλος και ένα 
αναπληρωματικό μέλος που διορίζονται 
από την Επιτροπή, βάσει δημόσιας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και κατόπιν διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να 
αντιπροσωπεύουν τις οργανώσεις 
ασθενών. Τα αναπληρωματικά μέλη 
εκπροσωπούν τα τακτικά μέλη κατά την 
απουσία τους και ψηφίζουν αντί αυτών. 
Τα αναφερόμενα στο στοιχείο α) 
αναπληρωματικά μέλη είναι δυνατόν να 
διοριστούν ως εισηγητές, σύμφωνα με το 
άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004.
2. Ένα κράτος μέλος δύναται να αναθέτει 
σε άλλο κράτος μέλος τα καθήκοντά του 
στην επιτροπή αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Κάθε 
κράτος μέλος δύναται να αντιπροσωπεύει 
ένα μόνο άλλο κράτος μέλος.
3. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
της επιτροπής αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
διορίζονται βάσει της 
εμπειρογνωμοσύνης τους στο πεδίο των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ώστε να 
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εξασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο 
ειδικών προσόντων και ένα ευρύ πεδίο 
σχετικής εμπειρογνωμοσύνης. Προς τον 
σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη έρχονται σε 
επαφή με το διοικητικό συμβούλιο του 
Οργανισμού και με την Επιτροπή ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι η τελική σύνθεση της 
επιτροπής αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων καλύπτει τους επιστημονικούς 
τομείς που είναι αφορούν το έργο της.
4. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά 
μέλη της επιτροπής αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων διορίζονται για τριετή θητεία, 
η οποία είναι δυνατόν να παραταθεί μία 
φορά και, στη συνέχεια, είναι δυνατόν να 
ανανεωθεί βάσει των διαδικασιών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ο 
πρόεδρος της επιτροπής εκλέγεται μεταξύ 
των τακτικών μελών της για τριετή 
θητεία, η οποία είναι δυνατόν να 
παραταθεί μία φορά.
5. Οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του 
άρθρου 61 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 έχουν ισχύ για την επιτροπή 
αδειοδότησης ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.
6. Η εντολή της επιτροπής αδειοδότησης 
in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων καλύπτει όλες τις πτυχές της 
αξιολόγησης των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στο πλαίσιο των διαδικασιών 
του άρθρου 39γ.

Or. en

Τροπολογία 254
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 ε (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39ε
Οι φορείς της επιτροπής αδειοδότησης in 
vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων αναλαμβάνουν να ενεργούν 
ανεξάρτητα με γνώμονα το δημόσιο 
συμφέρον. Για τον σκοπό αυτόν, 
υποβάλλουν δήλωση δεσμεύσεων και 
δήλωση συμφερόντων, όπου δηλώνουν 
είτε την απουσία κάθε συμφέροντος που 
ενδέχεται να θεωρηθεί ότι θίγει την 
ανεξαρτησία τους, είτε κάθε άμεσο ή 
έμμεσο συμφέρον που ενδέχεται να 
θεωρηθεί ότι θίγει την ανεξαρτησία τους. 
Οι δηλώσεις αυτές επαληθεύονται από 
την Επιτροπή.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39στ
Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας

1. Κάθε αίτηση του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας σχετικά με την τροποποίηση 
άδειας κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41γ 
υποβάλλεται στην Επιτροπή. Η 
Επιτροπή, σε διαβούλευση με τον 
Οργανισμό, εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 89 του παρόντος κανονισμού, 
για την έγκριση των κατάλληλων 
ρυθμίσεων όσον αφορά την εξέταση 
τροποποιήσεων στους όρους μιας άδειας 
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κυκλοφορίας.
2. Εάν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι είναι 
αναγκαία για την προστασία της 
δημόσιας υγείας η τροποποίηση της 
άδειας κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί 
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο ή η 
αναστολή ή η ανάκλησή της, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δύναται να 
ζητήσει να διεξαχθεί συζήτηση από την 
ολομέλεια της Επιτροπής σχετικά με τα 
in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, εκθέτοντας αναλυτικά τους 
λόγους τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
όταν, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, οι 
γραπτές παρατηρήσεις ενός κράτους 
μέλους θίγουν σημαντικά νέα ζητήματα 
επιστημονικής ή τεχνικής φύσεως τα 
οποία δεν αντιμετωπίζονται στην άδεια 
που χορηγήθηκε, ο πρόεδρος της 
επιτροπής in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων αναστέλλει 
την άδεια και αναπέμπει την αίτηση στον 
Οργανισμό για συμπληρωματική εξέταση.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας Δ, εκτός των 
προϊόντων για αξιολόγηση των επιδόσεων, 
υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης που βασίζεται στην 
πλήρη διασφάλιση της ποιότητας, στην 
εξέταση του φακέλου σχεδιασμού και 
στην επαλήθευση παρτίδας, σύμφωνα με 
το παράρτημα VIII. Εναλλακτικά, ο 
κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει να 

Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας Δ, εκτός των 
προϊόντων για αξιολόγηση των επιδόσεων, 
υπόκεινται σε κεντρική διαδικασία για 
την άδεια κυκλοφορίας.



AM\936067EL.doc 39/121 PE510.755v01-00

EL

πραγματοποιήσει αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με βάση εξέταση τύπου 
όπως ορίζεται στο παράρτημα IX σε 
συνδυασμό με αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης που βασίζεται στη 
διασφάλιση ποιότητας της παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης 
παρτίδας, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
X.

Or. en

Τροπολογία 257
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας Δ, εκτός των 
προϊόντων για αξιολόγηση των επιδόσεων, 
υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που βασίζεται στην πλήρη 
διασφάλιση της ποιότητας, στην εξέταση 
του φακέλου σχεδιασμού και στην 
επαλήθευση παρτίδας, σύμφωνα με το 
παράρτημα VIII. Εναλλακτικά, ο 
κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει να 
πραγματοποιήσει αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με βάση εξέταση τύπου 
όπως ορίζεται στο παράρτημα IX σε 
συνδυασμό με αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης που βασίζεται στη 
διασφάλιση ποιότητας της παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης 
παρτίδας, όπως ορίζεται στο παράρτημα X.

Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας Δ, εκτός των 
προϊόντων για αξιολόγηση των επιδόσεων, 
υπόκεινται σε διαδικασία άδειας 
κυκλοφορίας που βασίζεται στην πλήρη 
διασφάλιση της ποιότητας, στην εξέταση 
του φακέλου σχεδιασμού και στην 
επαλήθευση παρτίδας, σύμφωνα με το 
παράρτημα VIII. Εναλλακτικά, ο 
κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει να 
πραγματοποιήσει διαδικασία άδειας 
κυκλοφορίας με βάση εξέταση τύπου όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IX σε συνδυασμό 
με διαδικασία άδειας κυκλοφορίας που 
βασίζεται στη διασφάλιση ποιότητας της 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της 
επαλήθευσης παρτίδας, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα X.

Or. en

Τροπολογία 258
Dagmar Roth-Behrendt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, όταν ορίζεται εργαστήριο 
αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 78, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός που διενεργεί 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης ζητά από 
το εργαστήριο αναφοράς να επαληθεύσει 
τη συμμόρφωση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος με τις εφαρμοστέες ΚΤΠ, εάν 
υπάρχουν, ή με άλλες λύσεις που επιλέγει 
ο κατασκευαστής για να εξασφαλίσει 
τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας 
και επιδόσεων, όπως ορίζεται στο τμήμα 
5.4 του παραρτήματος VIII και στο τμήμα 
3.5 του παραρτήματος IX.

Επιπλέον, όταν ορίζεται εργαστήριο 
αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 78, η 
επιτροπή αδειοδότησης in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που αναφέρεται στο άρθρο 39γ 
ή η εθνική αρχή ζητά από το εργαστήριο 
αναφοράς να επαληθεύσει τη συμμόρφωση 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος με τις 
εφαρμοστέες ΚΤΠ, εάν υπάρχουν, ή με 
άλλες λύσεις που επιλέγει ο 
κατασκευαστής για να εξασφαλίσει 
τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας 
και επιδόσεων, όπως ορίζεται στο τμήμα 
5.4 του παραρτήματος VIII και στο τμήμα 
3.5 του παραρτήματος IX.

Or. en

Τροπολογία 259
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, όταν ορίζεται εργαστήριο 
αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 78, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός που διενεργεί 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης ζητά από το 
εργαστήριο αναφοράς να επαληθεύσει τη 
συμμόρφωση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος με τις εφαρμοστέες ΚΤΠ, εάν 
υπάρχουν, ή με άλλες λύσεις που επιλέγει 
ο κατασκευαστής για να εξασφαλίσει 
τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο 
ασφάλειας και επιδόσεων, όπως ορίζεται 
στο τμήμα 5.4 του παραρτήματος VIII 
και στο τμήμα 3.5 του παραρτήματος IX.

Επιπλέον, όταν ορίζεται εργαστήριο 
αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 78, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός που διενεργεί 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης ζητά από το 
εργαστήριο αναφοράς να επαληθεύσει 
μέσω εργαστηριακής δοκιμής τη 
συμμόρφωση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος με τις εφαρμοστέες ΚΤΠ, όπως 
ορίζονται στο τμήμα 5.4 του 
παραρτήματος VIII και στο τμήμα 3.5 
του παραρτήματος IX. Οι εργαστηριακές 
δοκιμές που εκτελούνται από εργαστήριο 
αναφοράς εστιάζουν ιδίως στην 
αναλυτική ευαισθησία και την 
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εξειδίκευση χρησιμοποιώντας υλικά 
αναφοράς και διαγνωστική ευαισθησία 
και εξειδίκευση με δείγματα από πρώιμες 
και καθορισμένες λοιμώξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμπειρία από την τρέχουσα νομοθεσία ζητεί σαφή δήλωση ότι η συμμετοχή των εργαστηρίων 
αναφοράς σημαίνει ότι θα εκτελέσουν δοκιμές και όχι γραπτές έρευνες.

Τροπολογία 260
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τους συνοδούς διάγνωσης, 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 
της επιλεξιμότητας ενός ασθενή για 
θεραπεία με συγκεκριμένο φάρμακο, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός ζητά τη 
γνώμη μίας από τις αρμόδιες αρχές που 
έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη βάσει 
της οδηγίας 2001/83/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση ή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(EMA) βάσει των διαδικασιών που 
ορίζονται στο τμήμα 6.2 του 
παραρτήματος VIII και στο τμήμα 3.6 
του παραρτήματος IX.

Όσον αφορά τους συνοδούς διάγνωσης, 
όταν ένα εργαστήριο αναφοράς έχει 
οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 78, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός που διενεργεί 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης ζητεί από 
το εργαστήριο αναφοράς να επαληθεύσει 
τη συμμόρφωση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος με τις εφαρμοστέες ΚΤΠ, εάν 
υπάρχουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό πρόκειται να αλλάξει την πορεία των συνοδών διάγνωσης για την από κοινού ανάπτυξη 
των ΚΤΠ μεταξύ των ειδικών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και των in vitro 
διαγνωστικών από κοινοποιημένους οργανισμούς και αρμόδιες αρχές για τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
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Τροπολογία 261
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας Γ, εκτός των 
προϊόντων για αξιολόγηση των επιδόσεων, 
υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης με βάση την πλήρη 
διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το 
παράρτημα VIII, καθώς και την 
αξιολόγηση του φακέλου σχεδιασμού που 
περιλαμβάνεται στον τεχνικό φάκελο σε 
αντιπροσωπευτική βάση. Εναλλακτικά, ο 
κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει να 
πραγματοποιήσει αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με βάση εξέταση τύπου, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα IX, σε 
συνδυασμό με αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης που βασίζεται στη 
διασφάλιση ποιότητας της παραγωγής,
όπως ορίζεται στο παράρτημα X.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 39α, οι
κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας Γ, εκτός των 
προϊόντων για αξιολόγηση των επιδόσεων, 
υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης με βάση την πλήρη 
διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το 
παράρτημα VIII, καθώς και την 
αξιολόγηση του φακέλου σχεδιασμού που 
περιλαμβάνεται στον τεχνικό φάκελο σε 
αντιπροσωπευτική βάση. Εναλλακτικά, ο 
κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει να 
πραγματοποιήσει αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με βάση εξέταση τύπου, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα IX, σε 
συνδυασμό με αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης που βασίζεται στη 
διασφάλιση ποιότητας της παραγωγής, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα X.

Or. en

Τροπολογία 262
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όσον αφορά τους συνοδούς διάγνωσης, 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 
της επιλεξιμότητας ενός ασθενή για 
θεραπεία με συγκεκριμένο φάρμακο, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός ζητά τη 
γνώμη μίας από τις αρμόδιες αρχές που 

Όσον αφορά τους συνοδούς διάγνωσης, 
όταν ένα εργαστήριο αναφοράς έχει 
οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 78, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός που διενεργεί 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης ζητά από 
το εργαστήριο αναφοράς να επαληθεύσει 



AM\936067EL.doc 43/121 PE510.755v01-00

EL

έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη βάσει 
της οδηγίας 2001/83/EΚ ή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(EMA) βάσει των διαδικασιών που 
ορίζονται στο τμήμα 6.2 του 
παραρτήματος VIII και στο τμήμα 3.6 
του παραρτήματος IX.

τη συμμόρφωση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος με τις εφαρμοστέες ΚΤΠ, εάν 
υπάρχουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό πρόκειται να αλλάξει την πορεία των συνοδών διάγνωσης για την από κοινού ανάπτυξη 
των ΚΤΠ μεταξύ των ειδικών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και των in vitro 
διαγνωστικών από κοινοποιημένους οργανισμούς και αρμόδιες αρχές για τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Τροπολογία 263
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας Β, εκτός των 
προϊόντων για αξιολόγηση των επιδόσεων, 
υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που βασίζεται στην πλήρη 
διασφάλιση της ποιότητας, σύμφωνα με το 
παράρτημα VIII.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 39α, οι 
κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας Β, εκτός των 
προϊόντων για αξιολόγηση των επιδόσεων, 
υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που βασίζεται στην πλήρη 
διασφάλιση της ποιότητας, σύμφωνα με το 
παράρτημα VIII.

Or. en

Τροπολογία 264
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας Α, εκτός των 
προϊόντων για αξιολόγηση των επιδόσεων, 
δηλώνουν τη συμμόρφωση των προϊόντων 
τους εκδίδοντας τη δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 15, αφού 
καταρτίσουν τον τεχνικό φάκελο που 
προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 39α, οι 
κατασκευαστές των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας Α, εκτός των 
προϊόντων για αξιολόγηση των επιδόσεων, 
δηλώνουν τη συμμόρφωση των προϊόντων 
τους εκδίδοντας τη δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 15, αφού 
καταρτίσουν τον τεχνικό φάκελο που 
προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 265
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι κατασκευαστές μπορούν να 
επιλέξουν να εφαρμόσουν διαδικασία 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
προβλέπεται για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα υψηλότερης κατηγορίας 
κινδύνου από το σχετικό προϊόν.

6. Οι κατασκευαστές μπορούν να 
επιλέξουν να εφαρμόσουν διαδικασία
άδειας κυκλοφορίας ή αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που προβλέπεται για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλότερης 
κατηγορίας κινδύνου από το σχετικό 
προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 266
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 9 – πρώτο εδάφιο – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τη συχνότητα των δειγμάτων των 
κατασκευασμένων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων ή των παρτίδων 

διαγράφεται
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ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
ταξινομούνται ως κατηγορίας Δ που θα 
πρέπει να σταλούν σε εργαστήριο 
αναφοράς βάσει του άρθρου 78 σύμφωνα 
με το τμήμα 5.7 του παραρτήματος VIII 
και με το τμήμα 5.1 του παραρτήματος X, 
ή

Or. en

Τροπολογία 267
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετοχή των κοινοποιημένων 
οργανισμών

Συμμετοχή των κοινοποιημένων 
οργανισμών στη διαδικασία αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης

Or. en

Τροπολογία 268
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, απαιτείται η συμμετοχή 
κοινοποιημένου οργανισμού, ο 
κατασκευαστής μπορεί να υποβάλει 
αίτηση σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό 
που θα επιλέξει ο ίδιος, με την προϋπόθεση 
ότι ο οργανισμός αυτός κοινοποιήθηκε για 
τις δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τα 
σχετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Δεν 

1. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, απαιτείται η συμμετοχή 
κοινοποιημένου οργανισμού, ο 
κατασκευαστής μπορεί να υποβάλει 
αίτηση σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό 
που θα επιλέξει ο ίδιος, με την προϋπόθεση 
ότι ο οργανισμός αυτός κοινοποιήθηκε για 
τις δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τα 
σχετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Όταν 
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επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση για την 
ίδια δραστηριότητα αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ταυτόχρονα σε 
περισσότερους από έναν κοινοποιημένους 
οργανισμούς.

ένας κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση σε 
κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται 
σε κράτος μέλος διαφορετικό εκείνου 
όπου έχει καταχωριστεί, ο 
κατασκευαστής ενημερώνει την εθνική 
αρχή του που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με 
την αίτησή του. Δεν επιτρέπεται να 
υποβληθεί αίτηση για την ίδια 
δραστηριότητα αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ταυτόχρονα σε 
περισσότερους από έναν κοινοποιημένους 
οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 269
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 270
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο διαγράφεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, χρειάζεται ιδίως 
ενίσχυση των κοινοποιημένων οργανισμών. Η διαδικασία ελέγχου εγκυμονεί κίνδυνο 
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σημαντικών καθυστερήσεων έως ότου τα νέα και καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
καταστεί δυνατόν να διατεθούν στους ασθενείς.

Τροπολογία 271
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 272
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en

Justification

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 42 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class D, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities. A pre-approval system for in vitro medical 
devices will also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, 
authorities and the Commission, without ensuring an actual increase in the safety for 
patients.

Τροπολογία 273
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αιτήσεις 
για αξιολογήσεις της συμμόρφωσης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας Δ, με εξαίρεση τις αιτήσεις 
συμπλήρωσης ή ανανέωσης υφιστάμενων 
πιστοποιητικών. Η κοινοποίηση 
συνοδεύεται από το σχέδιο οδηγιών 
χρήσης που προβλέπεται στο τμήμα 17.3 
του παραρτήματος Ι και το σχέδιο 
περίληψης για την ασφάλεια και τις 
επιδόσεις που προβλέπεται στο άρθρο 24. 
Ο κοινοποιημένος οργανισμός αναφέρει 
στην κοινοποίησή του την προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως την 
κοινοποίηση και τα συνοδευτικά έγγραφα 
στο ΣΟΙΠ.

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αιτήσεις 
για αξιολογήσεις της συμμόρφωσης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας Δ και ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας Γ τα οποία 
πληρούν τον ορισμό της καινοτομίας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 12a), 
με εξαίρεση τις αιτήσεις συμπλήρωσης ή 
ανανέωσης υφιστάμενων πιστοποιητικών. 
Η κοινοποίηση συνοδεύεται από το σχέδιο 
οδηγιών χρήσης που προβλέπεται στο 
τμήμα 17.3 του παραρτήματος Ι και το 
σχέδιο περίληψης για την ασφάλεια και τις 
επιδόσεις που προβλέπεται στο άρθρο 24. 
Ο κοινοποιημένος οργανισμός αναφέρει 
στην κοινοποίησή του την προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως την 
κοινοποίηση και τα συνοδευτικά έγγραφα 
στο ΣΟΙΠ.

Or. en

Τροπολογία 274
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί σύμφωνα με τα 
παραρτήματα VIII, IX και X είναι σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ που 
καθορίζεται από το κράτος μέλος στο 
οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
κοινοποιημένος οργανισμός ή, αλλιώς, σε 
μια επίσημη γλώσσα της Ένωσης την 
οποία αποδέχεται ο κοινοποιημένος 
οργανισμός. Τα πιστοποιητικά αυτά 

1. Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί σύμφωνα με τα 
παραρτήματα VIII, IX και X είναι σε μια 
επίσημη γλώσσα της Ένωσης την οποία 
αποδέχεται ο κοινοποιημένος οργανισμός. 
Τα πιστοποιητικά αυτά περιέχουν 
τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται
στο παράρτημα ΧΙ.
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περιέχουν τουλάχιστον τα στοιχεία που 
παρατίθεται στο παράρτημα ΧΙ.

Or. cs

Τροπολογία 275
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση που ένας 
κατασκευαστής τερματίζει τη σύμβασή 
του με έναν κοινοποιημένο οργανισμό και 
συνάπτει σύμβαση με άλλον 
κοινοποιημένο οργανισμό όσον αφορά την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ίδιου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, ο τρόπος
της αλλαγής του κοινοποιημένου 
οργανισμού ορίζεται σαφώς σε συμφωνία 
μεταξύ του κατασκευαστή, του 
απερχόμενου κοινοποιημένου οργανισμού 
και του νέου κοινοποιημένου οργανισμού. 
Η συμφωνία αυτή θίγει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πτυχές:

1. Όταν ένας κατασκευαστής αποφασίζει 
να τερματίσει τη σύμβασή του με έναν 
κοινοποιημένο οργανισμό και συνάπτει 
σύμβαση με άλλον κοινοποιημένο 
οργανισμό όσον αφορά την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης του ίδιου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, θα 
ενημερώσει την εθνική αρχή του η οποία 
είναι αρμόδια για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς σχετικά με την εν λόγω 
αλλαγή. Ο τρόπος της αλλαγής του 
κοινοποιημένου οργανισμού ορίζεται 
σαφώς σε συμφωνία μεταξύ του 
κατασκευαστή, του απερχόμενου 
κοινοποιημένου οργανισμού και του νέου 
κοινοποιημένου οργανισμού. Η συμφωνία 
αυτή θίγει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πτυχές:

Or. en

Τροπολογία 276
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μετά από αίτηση κράτους μέλους και 
όταν αυτό είναι προς το συμφέρον της 
δημόσιας υγείας ή της ασφάλειας του 
ασθενή σε περισσότερα από ένα κράτη 

διαγράφεται
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μέλη, η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να παρατείνει για καθορισμένο 
χρονικό διάστημα την ισχύ μιας άδειας 
που χορηγήθηκε από ένα κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 στο 
έδαφος της Ένωσης και να ορίσει τους 
όρους υπό τους οποίους το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να 
διατεθεί στην αγορά ή να τεθεί σε χρήση. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 84 
παράγραφος 3.
Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος 
χαρακτήρα που αφορούν την ανθρώπινη 
υγεία και ασφάλεια, η Επιτροπή θεσπίζει 
εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 84 
παράγραφος 4.

Or. pl

Justification

Art. 45 ust. 3 wskazuje, że Komisja  może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium  wyrobu nie 
spełniającego  wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność.  Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną  i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Τροπολογία 277
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο VI – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο VI Κεφάλαιο V
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Κλινικά τεκμήρια Κλινικά τεκμήρια

Or. en

Τροπολογία 278
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) για να επαληθεύσουν ότι τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα παρέχουν 
στον ασθενή τα επιδιωκόμενα οφέλη που 
προσδιορίζει ο κατασκευαστής·

(β) για να επαληθεύσουν την κλινική 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του 
προϊόντος, περιλαμβανομένων των 
επιδιωκομένων οφελών για τον ασθενή, 
όταν το προϊόν χρησιμοποιείται για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, στον πληθυσμό 
στόχο και σύμφωνα με τις οδηγίες 
χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 279
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι μελέτες κλινικών επιδόσεων 
σχεδιάζονται και διενεργούνται έτσι ώστε 
να προστατεύονται τα δικαιώματα, η 
ασφάλεια και η ευζωία των συμμετεχόντων 
σε μια μελέτη κλινικών επιδόσεων και να 
είναι αξιόπιστα και έγκυρα τα κλινικά 
δεδομένα που παράγονται από τη μελέτη 
κλινικών επιδόσεων.

4. Όλες οι μελέτες κλινικών επιδόσεων 
σχεδιάζονται και διενεργούνται έτσι ώστε 
να προστατεύονται τα δικαιώματα, η 
ασφάλεια και η ευζωία των συμμετεχόντων 
σε μια μελέτη κλινικών επιδόσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 48a παράγραφος 3,
και να είναι αξιόπιστα και έγκυρα τα 
κλινικά δεδομένα που παράγονται από τη 
μελέτη κλινικών επιδόσεων.

Or. en
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Τροπολογία 280
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 48α
Συμμετοχή επιτροπής δεοντολογίας

1. Άδεια για τη διεξαγωγή μελέτης 
κλινικών επιδόσεων είναι δυνατόν να 
δοθεί μόνο εφόσον προηγουμένως μια 
ανεξάρτητη επιτροπή δεοντολογίας έχει 
διατυπώσει θετική αξιολόγηση της 
έρευνας αυτής.
2. Η δήλωση της επιτροπής δεοντολογίας 
καλύπτει ιδίως την ιατρική αιτιολόγηση, 
τη συναίνεση των υποκειμένων της 
μελέτης κλινικών επιδόσεων μετά την 
πλήρη ενημέρωσή τους σχετικά με τη 
μελέτη κλινικών επιδόσεων, καθώς και 
την καταλληλότητα των ερευνητών και 
των ερευνητικών εγκαταστάσεων.
3. Η επιτροπή δεοντολογίας εξασφαλίζει 
την προστασία των δικαιωμάτων, της 
ασφάλειας και της ευημερίας των 
υποκειμένων μελέτης κλινικών 
επιδόσεων.
4. Είναι ανεξάρτητη από τον ερευνητή 
και τον ανάδοχο και δεν υπόκειται σε 
άλλου είδους αθέμιτη επιρροή. Ενεργεί 
σύμφωνα με τους νόμους και τους 
κανονισμούς της χώρας ή των χωρών 
στις οποίες πρόκειται να διενεργηθεί η 
έρευνα και πρέπει να συμμορφώνεται με 
όλους τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα.
5. Η επιτροπή δεοντολογίας αποτελείται 
από σαφώς καθορισμένο αριθμό 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών, 
στα οποία περιλαμβάνονται 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας, μη 
ειδικοί και τουλάχιστον ένας ασθενής ή 
αντιπρόσωπος ασθενών με σχετική πείρα 
και γνώσεις, και τα οποία διαθέτουν, στο 
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σύνολό τους, τα απαραίτητα προσόντα 
και την πείρα, ώστε να είναι σε θέση να 
ελέγξουν και να αξιολογήσουν τις 
επιστημονικές, ιατρικές και 
δεοντολογικές πτυχές της προτεινόμενης 
μελέτης κλινικών επιδόσεων.
6. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη συγκρότηση επιτροπών 
δεοντολογίας, εκεί όπου τέτοιες επιτροπές 
δεν υπάρχουν ακόμη, και για να 
διευκολύνουν το έργο τους.
Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τον αριθμό, 
τα ονόματα και τα επαγγέλματα των 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
των επιτροπών δεοντολογίας και 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη 
σύνθεση των επιτροπών δεοντολογίας και 
την ημερομηνία έναρξης των εργασιών 
τους.

Or. en

Τροπολογία 281
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ανάδοχος της μελέτης κλινικών 
επιδόσεων υποβάλλει στο(στα) κράτος(-η) 
μέλος(-η) στο (στα) οποίο(-α) θα διεξαχθεί 
η μελέτη αίτηση που συνοδεύεται από την 
τεκμηρίωση που αναφέρεται στο 
παράρτημα XIΙΙ. Σε έξι ημέρες από την 
παραλαβή της αίτησης, το οικείο κράτος 
μέλος γνωστοποιεί στον ανάδοχο αν η 
μελέτη κλινικών επιδόσεων εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και αν η αίτηση είναι πλήρης.

Ο ανάδοχος της μελέτης κλινικών 
επιδόσεων υποβάλλει στο(στα) κράτος(-η) 
μέλος(-η) στο (στα) οποίο(-α) θα διεξαχθεί 
η μελέτη αίτηση που συνοδεύεται από την 
τεκμηρίωση που αναφέρεται στο 
παράρτημα XIΙΙ. Σε δέκα ημέρες από την 
παραλαβή της αίτησης, το οικείο κράτος 
μέλος γνωστοποιεί στον ανάδοχο αν η 
μελέτη κλινικών επιδόσεων εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και αν η αίτηση είναι πλήρης.

Or. en
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Τροπολογία 282
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση περισσότερων από ένα 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών, αν 
υπάρχει διαφωνία σχετικά με την έγκριση 
της μελέτης κλινικών επιδόσεων, τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα επιδιώξουν 
να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα. Αν 
δεν προκύψει κανένα συμπέρασμα, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει απόφαση 
αφού ακούσει τα οικεία κράτη μέλη και, 
ανάλογα με την περίπτωση, αφού δεχθεί 
συμβουλές από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση του κοινοποιούντος κράτους μέλους είναι δεσμευτική για τα υπόλοιπα. Θα 
μπορούσε να συμβεί ένα κοινοποιούν κράτος μέλος να είναι υπέρ της μελέτης κλινικών 
επιδόσεων, ενώ οι αρχές και οι δεοντολογικές επιτροπές της πλειονότητας των ενδιαφερόμενων 
κρατών μελών να είναι κατά. Ακόμη και εάν οι αρχές και οι δεοντολογικές επιτροπές 
συνεργάζονται προκειμένου να υπάρξει συμφωνία, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος για να 
επιλύονται οι συγκρούσεις. Η Επιτροπή έχει υποχρέωση λογοδοσίας στους ελέγχους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· επομένως είναι καλύτερο να επιτρέπεται να 
λάβει μια τέτοια απόφαση το κοινοποιούν κράτος μέλος.

Τροπολογία 283
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Αν το κράτος μέλος εκτιμά ότι η μελέτη 
κλινικών επιδόσεων για την οποία 
υποβλήθηκε αίτηση δεν εμπίπτει στο πεδίο 

Αν το κράτος μέλος εκτιμά ότι η μελέτη 
κλινικών επιδόσεων για την οποία 
υποβλήθηκε αίτηση δεν εμπίπτει στο πεδίο 
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εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή ότι 
η αίτηση δεν είναι πλήρης, πληροφορεί 
σχετικά τον ανάδοχο και καθορίζει 
ανώτατη προθεσμία έξι ημερών για να 
διατυπώσει παρατηρήσεις ή για να 
συμπληρώσει την αίτηση ο ανάδοχος.

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή ότι 
η αίτηση δεν είναι πλήρης, πληροφορεί 
σχετικά τον ανάδοχο και καθορίζει 
ανώτατη προθεσμία δέκα ημερών για να 
διατυπώσει παρατηρήσεις ή για να 
συμπληρώσει την αίτηση ο ανάδοχος.

Or. en

Τροπολογία 284
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν το κράτος μέλος δεν ενημερώσει τον 
ανάδοχο σύμφωνα με την παράγραφο 2 
μέσα σε τρεις ημέρες από την παραλαβή 
των παρατηρήσεων ή της πλήρους 
αίτησης, η μελέτη κλινικών επιδόσεων 
θεωρείται ότι εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και η 
αίτηση θεωρείται πλήρης.

Αν το κράτος μέλος δεν ενημερώσει τον 
ανάδοχο σύμφωνα με την παράγραφο 2 
μέσα σε πέντε ημέρες από την παραλαβή 
των παρατηρήσεων ή της πλήρους 
αίτησης, η μελέτη κλινικών επιδόσεων 
θεωρείται ότι εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και η 
αίτηση θεωρείται πλήρης.

Or. en

Τροπολογία 285
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μετά τη λήξη προθεσμίας 35 ημερών 
από την ημερομηνία επικύρωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4, εκτός αν το 
οικείο κράτος μέλος, κατά τη διάρκεια 
αυτού του χρονικού διαστήματος, 
γνωστοποιήσει στον ανάδοχο ότι η αίτηση 
απορρίπτεται για λόγους που αφορούν τη 
δημόσια υγεία, την ασφάλεια των ασθενών 

γ) μετά τη λήξη προθεσμίας 60 ημερών 
από την ημερομηνία επικύρωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4, εκτός αν το 
οικείο κράτος μέλος, κατά τη διάρκεια 
αυτού του χρονικού διαστήματος, 
γνωστοποιήσει στον ανάδοχο ότι η αίτηση 
απορρίπτεται για λόγους που αφορούν τη 
δημόσια υγεία, την ασφάλεια των ασθενών
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ή τη δημόσια τάξη. ή τη δημόσια τάξη.

Or. en

Τροπολογία 286
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) τη μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί, 
τον αριθμό των υποκειμένων και το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 287
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Με την ολοκλήρωση της μελέτης 
κλινικών επιδόσεων, ο ανάδοχος 
καταχωρίζει στο ηλεκτρονικό σύστημα 
που αναφέρεται στο άρθρο 51 σύνοψη 
των αποτελεσμάτων, η οποία 
συντάσσεται με τρόπο ώστε να είναι 
κατανοητή από τους μη ειδικούς.

Or. en

Τροπολογία 288
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες από 
το κοινό μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 51, 
εκτός αν, για το σύνολο ή μέρος των 
πληροφοριών αυτών, δικαιολογείται να 
τηρηθεί το απόρρητο για οποιονδήποτε 
από τους ακόλουθους λόγους:

3. Οι πληροφορίες είναι πλήρως
προσβάσιμες από το κοινό μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται 
στο άρθρο 51.

Or. en

Τροπολογία 289
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 45/2001,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται ήδη στο σημείο 4 που αναφέρει ότι 
«Το κοινό δεν έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ανθρώπων που 
συμμετέχουν σε μελέτη κλινικών επιδόσεων.».

Τροπολογία 290
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προστασία εμπορικώς ευαίσθητων διαγράφεται



PE510.755v01-00 58/121 AM\936067EL.doc

EL

πληροφοριών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να γίνει πράξη η διαφάνεια και για να εξασφαλίζεται πρόσβαση των ανεξάρτητων 
ερευνητών σε τυχαιοποιημένες μελέτες επιδόσεων και μετα-αναλύσεις, η βάση δεδομένων 
πρέπει να είναι ανοιχτή στο κοινό.

Τροπολογία 291
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προστασία εμπορικώς ευαίσθητων 
πληροφοριών,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 292
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ουσιαστική εποπτεία της διεξαγωγής 
της μελέτης κλινικών επιδόσεων από 
το(τα) σχετικό(-ά) κράτος(-η) μέλος(-η).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματική εποπτεία των μελετών επιδόσεων δεν πρέπει να ασαφής, αλλά διαφανής, και 
να υπόκειται σε εξέταση από το κοινό.
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Τροπολογία 293
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, δημιουργεί και διαχειρίζεται 
ηλεκτρονικό σύστημα για παρεμβατικές 
μελέτες κλινικών επιδόσεων και άλλες 
μελέτες κλινικών επιδόσεων που ενέχουν 
κινδύνους για τους συμμετέχοντες στις 
μελέτες με σκοπό τη δημιουργία των 
αποκλειστικών αριθμών ταυτοποίησης για 
τις εν λόγω μελέτες κλινικών επιδόσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 49 
παράγραφος 1 και για να αντιπαραβάλλει 
και να επεξεργάζεται τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, δημιουργεί και διαχειρίζεται 
ηλεκτρονικό σύστημα για παρεμβατικές 
μελέτες κλινικών επιδόσεων και άλλες 
μελέτες κλινικών επιδόσεων που ενέχουν 
κινδύνους για τους συμμετέχοντες στις 
μελέτες. Η ύπαρξη αυτής της βάσης 
δεδομένων παρέχει τη δυνατότητα στο 
κοινό να αναζητά συγκεκριμένες μελέτες 
επιδόσεων και σε πολίτες και 
επαγγελματίες να λαμβάνουν αποφάσεις 
σχετικά με τα in vitro ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα εν επιγνώσει. Για το σκοπό 
αυτό, το ηλεκτρονικό σύστημα θα 
βοηθήσει τη δημιουργία των 
αποκλειστικών αριθμών ταυτοποίησης για 
τις εν λόγω μελέτες κλινικών επιδόσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 49 
παράγραφος 1 και για να αντιπαραβάλλει 
και να επεξεργάζεται τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βάση δεδομένων πρέπει να δημιουργηθεί με σκοπό την παροχή πληροφοριών σε πολίτες, 
ιατρούς και ανεξάρτητους ερευνητές οι οποίες τους παρέχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
αποφάσεις σχετικά με τα in vitro ιατροτεχνολογικά προϊόντα εν επιγνώσει.

Τροπολογία 294
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) τις εκθέσεις μελετών κλινικών 
επιδόσεων που υποβάλλουν οι ανάδοχοι 
σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 5·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι οι εκθέσεις μελετών κλινικών επιδόσεων αποτελούν μέρος 
των πληροφοριών που διατίθενται στο κοινό και στους επαγγελματίες υγείας. Με τις παρούσες 
τροπολογίες διασφαλίζεται η δυνατότητα επίτευξης ορισμένου βαθμού συνοχής με το πιθανό 
αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις κλινικές δοκιμές.

Τροπολογία 295
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τη δημιουργία του ηλεκτρονικού 
συστήματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι 
το σύστημα είναι διαλειτουργικό με τη 
βάση δεδομένων της ΕΕ για τις κλινικές 
δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για 
τον άνθρωπο, η οποία δημιουργήθηκε
βάσει του άρθρου […] του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [στοιχεία του μελλοντικού 
κανονισμού για τις κλινικές δοκιμές]. Με 
εξαίρεση τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 50, οι 
πληροφορίες που αντιπαραβάλλονται και 
υφίστανται επεξεργασία στο ηλεκτρονικό 
σύστημα είναι προσβάσιμες μόνο από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή.

2. Κατά τη δημιουργία του ηλεκτρονικού 
συστήματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι 
το σύστημα είναι διαλειτουργικό με τη 
βάση δεδομένων της ΕΕ για τις κλινικές 
δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για 
τον άνθρωπο, η οποία δημιουργήθηκε 
βάσει του άρθρου […] του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [στοιχεία του μελλοντικού 
κανονισμού για τις κλινικές δοκιμές]. Με 
εξαίρεση τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 50, οι 
πληροφορίες που αντιπαραβάλλονται και 
υφίστανται επεξεργασία στο ηλεκτρονικό 
σύστημα είναι προσβάσιμες από τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει την πρόσβαση των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας στο 
ηλεκτρονικό σύστημα.

Or. en
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Τροπολογία 296
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τη δημιουργία του ηλεκτρονικού 
συστήματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι 
το σύστημα είναι διαλειτουργικό με τη 
βάση δεδομένων της ΕΕ για τις κλινικές 
δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για 
τον άνθρωπο, η οποία δημιουργήθηκε 
βάσει του άρθρου […] του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [στοιχεία του μελλοντικού 
κανονισμού για τις κλινικές δοκιμές]. Με 
εξαίρεση τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 50, οι 
πληροφορίες που αντιπαραβάλλονται και 
υφίστανται επεξεργασία στο ηλεκτρονικό 
σύστημα είναι προσβάσιμες μόνο από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή.

2. Κατά τη δημιουργία του ηλεκτρονικού 
συστήματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι 
το σύστημα είναι διαλειτουργικό με τη 
βάση δεδομένων της ΕΕ για τις κλινικές 
δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για 
τον άνθρωπο, η οποία δημιουργήθηκε 
βάσει του άρθρου […] του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [στοιχεία του μελλοντικού 
κανονισμού για τις κλινικές δοκιμές]. Οι 
πληροφορίες που αντιπαραβάλλονται και 
υφίστανται επεξεργασία στο ηλεκτρονικό 
σύστημα είναι προσβάσιμες από τα κράτη 
μέλη, την Επιτροπή, και η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι οι επαγγελματίες υγείας 
και οι ασθενείς έχουν πρόσβαση στο 
ηλεκτρονικό σύστημα.

Or. en

Τροπολογία 297
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, 
όλες οι πληροφορίες σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο in vitro διαγνωστικό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που είναι 
διαθέσιμες στο ηλεκτρονικό σύστημα 
καθίστανται διαθέσιμες στον αιτούντα, 
εκτός αν η εμπιστευτικότητα για το 
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σύνολο ή μέρος των πληροφοριών 
δικαιολογείται για οποιονδήποτε από τους 
ακόλουθους λόγους:
(α) προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 45/2001·
(β) προστασία εμπορικώς ευαίσθητων 
πληροφοριών·
(γ) ουσιαστική εποπτεία της διεξαγωγής 
της μελέτης κλινικών επιδόσεων από 
το(τα) σχετικό(-ά) κράτος(-η) μέλος(-η).

Or. en

Τροπολογία 298
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένα κράτος μέλος απορρίπτει, 
αναστέλλει ή τερματίζει μια μελέτη 
κλινικών επιδόσεων, ή ζητά ουσιαστική 
αλλαγή ή προσωρινή παύση μιας μελέτης 
κλινικών επιδόσεων, ή πληροφορείται από 
τον ανάδοχο τον πρόωρο τερματισμό 
μελέτης κλινικών επιδόσεων για λόγους 
ασφάλειας, το εν λόγω κράτος μέλος 
ανακοινώνει την απόφασή του και τους 
σχετικούς λόγους σε όλα τα κράτη μέλη 
και στην Επιτροπή μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 51.

1. Όταν ένα κράτος μέλος απορρίπτει, 
αναστέλλει ή τερματίζει μια μελέτη 
κλινικών επιδόσεων, ή ζητά ουσιαστική 
αλλαγή ή προσωρινή παύση μιας μελέτης 
κλινικών επιδόσεων, ή πληροφορείται από 
τον ανάδοχο τον πρόωρο τερματισμό 
μελέτης κλινικών επιδόσεων για λόγους 
ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας, το εν 
λόγω κράτος μέλος ανακοινώνει την 
απόφασή του και τους λόγους για αυτήν 
την απόφαση σε όλα τα κράτη μέλη και 
στην Επιτροπή μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 51.

Or. en

Τροπολογία 299
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν ο ανάδοχος διακόψει προσωρινά 
μελέτη κλινικών επιδόσεων για λόγους 
ασφάλειας, ενημερώνει το σχετικό κράτος 
μέλος μέσα σε 15 ημέρες από την 
προσωρινή διακοπή.

1. Αν ο ανάδοχος διακόψει προσωρινά 
μελέτη κλινικών επιδόσεων για λόγους 
ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας, 
ενημερώνει το σχετικό κράτος μέλος μέσα 
σε 15 ημέρες από την προσωρινή διακοπή.

Or. en

Τροπολογία 300
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ανάδοχος κοινοποιεί σε κάθε σχετικό 
κράτος μέλος τη διακοπή της μελέτης 
κλινικών επιδόσεων όσον αφορά το εν 
λόγω κράτος μέλος και αιτιολογεί κάθε 
πρόωρο τερματισμό. Η κοινοποίηση αυτή 
πραγματοποιείται μέσα σε 15 ημέρες από 
τον τερματισμό της μελέτης κλινικών 
επιδόσεων όσον αφορά το συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

Ο ανάδοχος κοινοποιεί σε κάθε σχετικό 
κράτος μέλος τη διακοπή της μελέτης 
κλινικών επιδόσεων όσον αφορά το εν 
λόγω κράτος μέλος και αιτιολογεί κάθε 
πρόωρο τερματισμό, προκειμένου να 
μπορούν όλα τα κράτη μέλη να 
ενημερώνουν τους αναδόχους που 
διεξάγουν παράλληλα παρόμοιες μελέτες 
κλινικών επιδόσεων στην Ένωση, 
σχετικά με τα αποτελέσματα της 
συγκεκριμένης μελέτης κλινικών 
επιδόσεων. Η κοινοποίηση αυτή 
πραγματοποιείται μέσα σε 15 ημέρες από 
τον τερματισμό της μελέτης κλινικών 
επιδόσεων όσον αφορά το συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 301
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η μελέτη διενεργείται σε περισσότερα 
από ένα κράτη μέλη, ο ανάδοχος 
ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη σχετικά με 
τον γενικό τερματισμό της μελέτης 
κλινικών επιδόσεων. Η ενημέρωση αυτή 
πραγματοποιείται μέσα σε 15 ημέρες από 
τον γενικό τερματισμό της μελέτης 
κλινικών επιδόσεων.

Αν η μελέτη διενεργείται σε περισσότερα 
από ένα κράτη μέλη, ο ανάδοχος 
ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη σχετικά με 
τον γενικό τερματισμό της μελέτης 
κλινικών επιδόσεων. Παρέχονται επίσης
σε όλα τα κράτη μέλη πληροφορίες 
σχετικά με τους λόγους για τον πρόωρο 
τερματισμό της μελέτης κλινικών 
επιδόσεων, προκειμένου να μπορούν να 
ενημερώσουν όλους τους αναδόχους που 
διεξάγουν παράλληλα παρόμοιες μελέτες 
κλινικών επιδόσεων στην Ένωση, 
σχετικά με τα αποτελέσματα της 
συγκεκριμένης μελέτης κλινικών 
επιδόσεων. Η ενημέρωση αυτή 
πραγματοποιείται μέσα σε 15 ημέρες από 
τον γενικό τερματισμό της μελέτης 
κλινικών επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 302
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μέσα σε ένα έτος από τον τερματισμό 
της μελέτης κλινικών επιδόσεων, ο 
ανάδοχος υποβάλλει στα οικεία κράτη 
μέλη περίληψη των αποτελεσμάτων της 
μελέτης κλινικών επιδόσεων σε μορφή 
έκθεσης μελέτης κλινικών επιδόσεων που 
αναφέρεται στο τμήμα 2.3.3 του μέρους Α 
του παραρτήματος XII. Ωστόσο, εάν, για 
επιστημονικούς λόγους, δεν είναι δυνατό 
να υποβληθεί η έκθεση της μελέτης 
κλινικών επιδόσεων μέσα σε ένα έτος, η 
έκθεση αυτή υποβάλλεται αμέσως μόλις 
είναι διαθέσιμη. Στην περίπτωση αυτή το 
πρωτόκολλο μελέτης κλινικών επιδόσεων 

3. Μέσα σε ένα έτος από τον τερματισμό 
της μελέτης κλινικών επιδόσεων, ο 
ανάδοχος υποβάλλει στα οικεία κράτη 
μέλη τα αποτελέσματα της μελέτης 
κλινικών επιδόσεων σε μορφή έκθεσης 
μελέτης κλινικών επιδόσεων που 
αναφέρεται στο τμήμα 2.3.3 του μέρους Α 
του παραρτήματος XII. Ωστόσο, εάν, για 
επιστημονικούς λόγους, δεν είναι δυνατό 
να υποβληθεί η έκθεση της μελέτης 
κλινικών επιδόσεων μέσα σε ένα έτος, η 
έκθεση αυτή υποβάλλεται αμέσως μόλις 
είναι διαθέσιμη. Στην περίπτωση αυτή το 
πρωτόκολλο μελέτης κλινικών επιδόσεων 
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που αναφέρεται στο τμήμα 2.3.2 του 
μέρους Α του παραρτήματος XII 
προσδιορίζει την ημερομηνία 
γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της 
μελέτης κλινικών επιδόσεων και παρέχει 
εξηγήσεις.

που αναφέρεται στο τμήμα 2.3.2 του 
μέρους Α του παραρτήματος XII 
προσδιορίζει την ημερομηνία 
γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της 
μελέτης κλινικών επιδόσεων και παρέχει 
εξηγήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η έκθεση μελέτης κλινικών επιδόσεων είναι μια μορφή σύνοψης, είναι σημαντικό να 
κατανοήσουν οι κατασκευαστές ότι η εν λόγω έκθεση αποτελεί μέρος των πληροφοριών 
δημόσιας πρόσβασης.

Τροπολογία 303
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην εν λόγω ενιαία αίτηση ο ανάδοχος 
προτείνει ένα από τα οικεία κράτη μέλη ως 
κράτος μέλος-συντονιστή. Αν το εν λόγω 
κράτος μέλος δεν επιθυμεί να αναλάβει 
αυτό το καθήκον, συμφωνεί με ένα άλλο 
σχετικό κράτος μέλος, μέσα σε προθεσμία 
έξι ημερών από την υποβολή της ενιαίας 
αίτησης, ώστε αυτό το τελευταίο να είναι 
το κράτος μέλος-συντονιστής. Εάν κανένα 
άλλο κράτος μέλος δεν δεχθεί να είναι 
κράτος μέλος-συντονιστής, τότε ορίζεται 
κράτος μέλος-συντονιστής το 
προτεινόμενο από τον ανάδοχο κράτος 
μέλος. Αν ένα άλλο κράτος μέλος από 
εκείνο που προτείνει ο ανάδοχος γίνει 
κράτος μέλος-συντονιστής, η προθεσμία 
που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 
2 αρχίζει την ημέρα μετά την αποδοχή του 
καθήκοντος.

2. Στην εν λόγω ενιαία αίτηση ο ανάδοχος 
προτείνει ένα από τα οικεία κράτη μέλη ως 
κράτος μέλος-συντονιστή. Το κοινοποιούν 
κράτος μέλος επιλέγεται μεταξύ των 
οικείων κρατών μελών στα οποία 
κατοικούν οι περισσότεροι από τους 
συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη μελέτη 
κλινικών επιδόσεων. Αν το εν λόγω 
κράτος μέλος δεν επιθυμεί να αναλάβει 
αυτό το καθήκον, συμφωνεί με ένα άλλο 
σχετικό κράτος μέλος, μέσα σε προθεσμία 
έξι ημερών από την υποβολή της ενιαίας 
αίτησης, ώστε αυτό το τελευταίο να είναι 
το κράτος μέλος-συντονιστής. Εάν κανένα 
άλλο κράτος μέλος δεν δεχθεί να είναι 
κράτος μέλος-συντονιστής, τότε ορίζεται 
κράτος μέλος-συντονιστής το 
προτεινόμενο από τον ανάδοχο κράτος 
μέλος. Αν ένα άλλο κράτος μέλος από 
εκείνο που προτείνει ο ανάδοχος γίνει 
κράτος μέλος-συντονιστής, η προθεσμία 
που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 
2 αρχίζει την ημέρα μετά την αποδοχή του 
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καθήκοντος.

Or. en

Τροπολογία 304
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κάθε σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν που 
συνδέεται με το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
του οποίου θα αξιολογηθούν οι επιδόσεις, 
το ιατροτεχνολογικό προϊόν αναφοράς ή τη 
διαδικασία μελέτης με αιτιώδη σχέση ή 
όταν η εν λόγω αιτιώδης σχέση είναι 
πιθανή·

(α) κάθε ανεπιθύμητο συμβάν που 
συνδέεται με το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
του οποίου θα αξιολογηθούν οι επιδόσεις, 
το ιατροτεχνολογικό προϊόν αναφοράς ή τη 
διαδικασία μελέτης με αιτιώδη σχέση ή 
όταν η εν λόγω αιτιώδης σχέση είναι 
πιθανή·

Or. en

Τροπολογία 305
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο VII – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο VII Κεφάλαιο VIII
 Επαγρύπνηση και εποπτεία της αγοράς Επαγρύπνηση και εποπτεία της αγοράς

Or. en

Τροπολογία 306
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κάθε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν 
καταστεί διαθέσιμα στην αγορά της 
Ένωσης·

(α) κάθε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν 
καταστεί διαθέσιμα στην αγορά της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της 
ημερομηνίας και του τόπου του 
περιστατικού· όπου υπάρχουν 
πληροφορίες για τον ασθενή ή τον χρήστη 
και τον επαγγελματία της υγείας που 
εμπλέκονται στο περιστατικό, ο 
κατασκευαστής πρέπει να τις 
περιλαμβάνει·

Or. en

Τροπολογία 307
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κάθε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν 
καταστεί διαθέσιμα στην αγορά της 
Ένωσης·

(α) κάθε περιστατικό σε σχέση με 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν 
καταστεί διαθέσιμα στην αγορά της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 308
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρύνουν τους 
επαγγελματίες υγείας, τους χρήστες και 
τους ασθενείς να αναφέρουν στις αρμόδιες 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 
στοχοθετημένων εκστρατειών 
ενημέρωσης, για να ενθαρρύνουν τους 
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αρχές τους τα ύποπτα σοβαρά περιστατικά 
σύμφωνα με το στοιχείο α) της 
παραγράφου 1. Καταγράφουν τις αναφορές 
αυτές κεντρικά σε εθνικό επίπεδο. Όταν 
μια αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
λαμβάνει τέτοιες αναφορές, λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο 
κατασκευαστής του σχετικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
ενημερώνεται για το περιστατικό. Ο 
κατασκευαστής διασφαλίζει την 
κατάλληλη παρακολούθηση.

επαγγελματίες υγείας, τους χρήστες και 
τους ασθενείς να αναφέρουν στις αρμόδιες 
αρχές τους τα ύποπτα σοβαρά περιστατικά 
σύμφωνα με το στοιχείο α) της 
παραγράφου 1. Καταγράφουν τις αναφορές 
αυτές κεντρικά σε εθνικό επίπεδο. Όταν 
μια αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
λαμβάνει τέτοιες αναφορές, ενημερώνει 
χωρίς καθυστέρηση τον κατασκευαστή
του σχετικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Ο κατασκευαστής διασφαλίζει 
την κατάλληλη παρακολούθηση.

Όταν μια αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους βεβαιώνει ότι οι αναφορές που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το πρώτο 
εδάφιο αφορούν σοβαρό περιστατικό, τις 
καταχωρίζουν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
που αναφέρεται στο άρθρο 60 χωρίς 
καθυστέρηση, εκτός αν το ίδιο 
περιστατικό έχει ήδη αναφερθεί από τον 
κατασκευαστή.

Or. en

Τροπολογία 309
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρύνουν τους 
επαγγελματίες υγείας, τους χρήστες και 
τους ασθενείς να αναφέρουν στις αρμόδιες 
αρχές τους τα ύποπτα σοβαρά περιστατικά 
σύμφωνα με το στοιχείο α) της 
παραγράφου 1. Καταγράφουν τις αναφορές 
αυτές κεντρικά σε εθνικό επίπεδο. Όταν 
μια αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
λαμβάνει τέτοιες αναφορές, λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο 
κατασκευαστής του σχετικού 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρύνουν τους 
επαγγελματίες υγείας, περιλαμβανομένων 
των ιατρών και των φαρμακοποιών, τους 
χρήστες και τους ασθενείς να αναφέρουν 
στις αρμόδιες αρχές τους τα ύποπτα 
σοβαρά περιστατικά σύμφωνα με το 
στοιχείο α) της παραγράφου 1. 
Καταγράφουν τις αναφορές αυτές κεντρικά 
σε εθνικό επίπεδο. Όταν μια αρμόδια αρχή 
ενός κράτους μέλους λαμβάνει τέτοιες 
αναφορές, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για 
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ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
ενημερώνεται για το περιστατικό. Ο 
κατασκευαστής διασφαλίζει την 
κατάλληλη παρακολούθηση.

να διασφαλίσει ότι ο κατασκευαστής του 
σχετικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
ενημερώνεται για το περιστατικό. Ο 
κατασκευαστής διασφαλίζει την 
κατάλληλη παρακολούθηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην ανωτέρω διάταξη αποτυπώνεται η προσέγγιση που υιοθετείται στην οδηγία για τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση.

Τροπολογία 310
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναφορά σοβαρών ύποπτων 
περιστατικών λαμβάνει υπόψη αν έχουν 
αντικατασταθεί τμήματα ή εξαρτήματα, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 19.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά της χρήσης ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να 
προσδιορίζουν γρήγορα τα προβλήματα που προέρχονται από ανταλλακτικά ή εξαρτήματα

Τροπολογία 311
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συντονίζουν τη δράση 
τους για την κατάρτιση τυποποιημένων 
διαδικτυακών εντύπων για την αναφορά 
σοβαρών περιστατικών από τους 

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη και σε διαβούλευση με τους 
αντίστοιχους εταίρους, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
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επαγγελματίες υγείας, τους χρήστες και 
τους ασθενείς.

ασθενών και καταναλωτών, αναπτύσσει 
τυποποιημένα έντυπα για την αναφορά,
ηλεκτρονική και μη, σοβαρών 
περιστατικών από τους επαγγελματίες 
υγείας, τους χρήστες και τους ασθενείς.

Or. en

Τροπολογία 312
Rebecca Taylor, Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ a) τις αναφορές των αρμόδιων αρχών 
για σοβαρά περιστατικά και επιτόπια 
διορθωτικά μέτρα ασφάλειας που έλαβαν 
τα ιδρύματα υγείας αναφορικά με τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση εσωτερικής κατασκευής για ιατροτεχνολογικά προϊόντα που κατασκευάζονται και 
χρησιμοποιούνται σε ένα μόνο ίδρυμα υγείας πρέπει να υπόκειται στις απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη μελλοντική αναθεώρηση της νομοθεσίας σε αυτόν 
τον τομέα, θα ωφεληθεί από την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.

Τροπολογία 313
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις πληροφορίες τις οποίες το 
ηλεκτρονικό σύστημα αντιπαραβάλλει και 
επεξεργάζεται έχουν πρόσβαση οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, η 

2. Στις πληροφορίες τις οποίες το 
ηλεκτρονικό σύστημα αντιπαραβάλλει και 
επεξεργάζεται έχουν πρόσβαση οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, η 
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Επιτροπή και οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί.

Επιτροπή και οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί. Η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με το συντονιστικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΣΟΙΠ), 
παρέχει, κάθε έξι μήνες, επισκόπηση των 
ανωτέρω πληροφοριών για το κοινό και 
τους επαγγελματίες υγείας. Οι 
πληροφορίες αυτές είναι προσβάσιμες 
μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας 
δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 25.

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.

Τροπολογία 314
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις πληροφορίες τις οποίες το 
ηλεκτρονικό σύστημα αντιπαραβάλλει και 
επεξεργάζεται έχουν πρόσβαση οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, η 
Επιτροπή και οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί.

2. Στις πληροφορίες τις οποίες το 
ηλεκτρονικό σύστημα αντιπαραβάλλει και 
επεξεργάζεται έχουν πρόσβαση οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, η 
Επιτροπή, ο Οργανισμός, οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί και οι 
επαγγελματίες της υγείας.

Or. en

Τροπολογία 315
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι 
επαγγελματίες υγείας και το κοινό έχουν
κατάλληλη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό 
σύστημα.

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το κοινό 
έχει κατάλληλη πρόσβαση στο 
ηλεκτρονικό σύστημα. Εξασφαλίζει, 
ειδικότερα, ότι σε περίπτωση που 
ζητηθούν πληροφορίες για ένα 
συγκεκριμένο ιατροτεχνολογικό in vitro 
διαγνωστικό προϊόν, οι πληροφορίες 
αυτές διατίθενται χωρίς καθυστέρηση και 
μέσα 15 ημέρες.

Or. en

Τροπολογία 316
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν, σε περίπτωση αναφορών σύμφωνα με 
το άρθρο 59 παράγραφος 3, η αρμόδια 
αρχή βεβαιωθεί ότι οι αναφορές αφορούν 
σοβαρό περιστατικό, κοινοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση τις αναφορές αυτές στο 
ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται 
στο άρθρο 60, εκτός αν το ίδιο 
περιστατικό έχει ήδη αναφερθεί από τον 
κατασκευαστή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 317
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
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παράγραφο 1 διαβιβάζονται αμέσως, μέσω 
του ηλεκτρονικού συστήματος, σε όλες τις 
σχετικές αρμόδιες αρχές και έχουν 
πρόσβαση σε αυτές τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή.

παράγραφο 1 διαβιβάζονται αμέσως, μέσω 
του ηλεκτρονικού συστήματος, σε όλες τις 
σχετικές αρμόδιες αρχές και έχουν 
πρόσβαση σε αυτές τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή. Η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με το συντονιστικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΣΟΙΠ), 
παρέχει, κάθε έξι μήνες, επισκόπηση των 
ανωτέρω πληροφοριών για το κοινό και 
τους επαγγελματίες υγείας. Οι 
πληροφορίες αυτές είναι προσβάσιμες 
μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας 
δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 25.

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.

Τροπολογία 318
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διαβιβάζονται αμέσως, μέσω 
του ηλεκτρονικού συστήματος, σε όλες τις 
σχετικές αρμόδιες αρχές και έχουν 
πρόσβαση σε αυτές τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διαβιβάζονται αμέσως, μέσω 
του ηλεκτρονικού συστήματος, σε όλες τις 
σχετικές αρμόδιες αρχές και έχουν 
πρόσβαση σε αυτές τα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή, ο Οργανισμός και οι 
επαγγελματίες της υγείας. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει επίσης ότι το κοινό έχει 
κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης στο 
ηλεκτρονικό σύστημα. Εξασφαλίζει, 
ειδικότερα, ότι σε περίπτωση που 
ζητηθούν πληροφορίες για ένα 
συγκεκριμένο ιατροτεχνολογικό in vitro 
διαγνωστικό προϊόν, οι πληροφορίες 
αυτές διατίθενται χωρίς καθυστέρηση και 
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μέσα 15 ημέρες.

Or. en

Τροπολογία 319
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο VIII – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο VIII Κεφάλαιο IX
Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, 
συντονιστικό όργανο ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, εργαστήρια αναφοράς ΕΕ, 
κατάλογοι ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, 
συντονιστικό όργανο ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, εργαστήρια αναφοράς ΕΕ, 
κατάλογοι ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Or. en

Τροπολογία 320
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) την εξέταση των θεμάτων που 
σχετίζονται με τη διαδικασία αμοιβαίας 
αναγνώρισης σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 39ε·

Or. en

Τροπολογία 321
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) να επιβλέπει την ομάδα συντονισμού 
των κοινοποιημένων οργανισμών όπως 
ορίζεται στο άρθρο 39·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο το ΣΟΙΠ να επιβλέπει την ομάδα συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών, 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις συμμετοχής και να τους 
παρέχεται η δυνατότητα να ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με την κατάσταση των 
κοινοποιημένων οργανισμών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 322
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να συμβάλλει στον έλεγχο ορισμένων 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 42·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 323
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να συμβάλλει στον έλεγχο ορισμένων 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 42·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο κανονιστικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, τα 
καθήκοντά του πρέπει να περιγραφούν αναλυτικότερα.

Τροπολογία 324
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) να ενεργεί ως φόρουμ διαιτησίας για 
διαφορές αναφορικά με το Κεφάλαιο IV 
σχετικά με τις αρμοδιότητες των 
κοινοποιημένων οργανισμών·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 325
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να συμβάλλει στην εκπόνηση 
κατευθυντήριων γραμμών με σκοπό να 
εξασφαλίζεται αποτελεσματική και 
εναρμονισμένη εφαρμογή του κανονισμού, 
κυρίως όσον αφορά τον ορισμό και την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών, την εφαρμογή των γενικών 
απαιτήσεων ασφάλειας και επιδόσεων 
και τη διενέργεια της κλινικής 
αξιολόγησης από τους κατασκευαστές 
και την αξιολόγηση από κοινοποιημένους 

(γ) να συμβάλλει στην εκπόνηση 
κατευθυντήριων γραμμών με σκοπό να 
εξασφαλίζεται αποτελεσματική και 
εναρμονισμένη εφαρμογή του κανονισμού·
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οργανισμούς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο κανονιστικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, τα 
καθήκοντά του πρέπει να περιγραφούν αναλυτικότερα.

Τροπολογία 326
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) να επικουρεί την Επιτροπή για την 
παροχή μιας επισκόπησης των 
δεδομένων για την επαγρύπνηση και των 
δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
προληπτικών μέτρων προστασίας της 
υγείας που λαμβάνονται, σε εξαμηνιαία 
βάση. Οι πληροφορίες αυτές είναι 
προσβάσιμες μέσω της ευρωπαϊκής 
τράπεζας δεδομένων που αναφέρεται στο 
άρθρο 75·

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.

Τροπολογία 327
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) να παρέχει συμβουλές και βοήθεια 
στην Επιτροπή, ύστερα από αίτησή της, 
για την αξιολόγηση ενός θέματος σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο κανονιστικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, τα 
καθήκοντά του πρέπει να περιγραφούν αναλυτικότερα.

Τροπολογία 328
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) να συμβάλλει στην εναρμονισμένη 
διοικητική πρακτική όσον αφορά τα in 
vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα στα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο κανονιστικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, τα 
καθήκοντά του πρέπει να περιγραφούν αναλυτικότερα.

Τροπολογία 329
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – στοιχεία στ α έως στ ια (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) να παρακολουθεί διαρκώς την 
τεχνική πρόοδο, ειδικότερα τον τομέα 
των εμφυτεύσιμων προϊόντων και να 
αξιολογεί αν οι βασικές απαιτήσεις
ασφάλειας και επιδόσεων που προβλέπει 
ο παρών κανονισμός είναι κατάλληλες για 
να εγγυώνται την ασφάλεια και την 
απόδοση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και να προσδιορίσει την 
ανάγκη για τροποποίηση του 
Παραρτήματος I·
(στ β) να αναπτύσσει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τις κλινικές δοκιμές 
ορισμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων·
(στ γ) να συμβάλλει στη θέσπιση 
προτύπων για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα·
(στ δ) να συμβάλλει στην κατάρτιση 
κοινών τεχνικών προδιαγραφών (ΚΤΠ)·
(στ ε) να αναπτύσσει και να διατηρεί ένα 
πλαίσιο για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
εποπτείας της αγοράς·
(στ στ) να θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις 
συστήματος διαχείρισης ποιότητας για 
τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς·
(στ ζ) να οργανώνει κοινά έργα εποπτείας 
της αγοράς και κοινά έργα δοκιμών·
(στ η) να διοργανώνει προγράμματα 
κατάρτισης και ανταλλαγές εθνικών 
υπαλλήλων στο πλαίσιο της εποπτείας 
της αγοράς, του ορισμού και της 
παρακολούθησης κοινοποιημένων 
οργανισμών και των κλινικών ερευνών·
(στ θ) να οργανώνει ενημερωτικές 
εκστρατείες και προγράμματα κοινών 
επισκέψεων·
(στ ι) να γνωμοδοτεί σχετικά με την 
εφαρμογή των κριτηρίων ταξινόμησης
που ορίζονται στο Παράρτημα VII για 
ένα συγκεκριμένο προϊόν ή κατηγορία ή 
ομάδα προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 
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41 παράγραφος 3 εντός έξι μηνών·
(στ ια) να γνωμοδοτεί, κατόπιν αιτήματος 
της Επιτροπής, σχετικά με την 
ταξινόμηση ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος ή κατηγορίας ή ομάδας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα 
με το άρθρο 41 παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο κανονιστικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, οι 
αρμοδιότητές του πρέπει να περιγραφούν αναλυτικότερα.

Τροπολογία 330
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 77α
Συμβουλευτική επιτροπή

Η συμβουλευτική επιτροπή που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με τους όρους και τις 
λεπτομέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 
78α του κανονισμού (ΕΕ) [στοιχεία του 
μελλοντικού κανονισμού για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα] εκτελεί τα 
καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί από 
τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 331
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να διενεργούν κατάλληλες δοκιμές σε 
δείγματα ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
κατασκευασμένων ή σε δείγματα παρτίδων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας Δ, όπως προβλέπεται στο 
τμήμα 5.7 του παραρτήματος VIII και στο 
τμήμα 5.1 του παραρτήματος X·

(β) να διενεργούν κατάλληλες 
εργαστηριακές δοκιμές σε δείγματα 
κατασκευασμένων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων ή σε δείγματα παρτίδων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας Δ, όπως προβλέπεται στο 
τμήμα 5.7 του παραρτήματος VIII και στο 
τμήμα 5.1 του παραρτήματος X·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση ότι πρέπει να είναι εργαστηριακή δοκιμή και όχι απλώς «γραπτή δοκιμή».

Τροπολογία 332
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να διενεργούν κατάλληλες δοκιμές σε 
δείγματα ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
κατασκευασμένων ή σε δείγματα παρτίδων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας Δ, όπως προβλέπεται στο 
τμήμα 5.7 του παραρτήματος VIII και 
στο τμήμα 5.1 του παραρτήματος X·

(β) να διενεργούν κατάλληλες δοκιμές σε 
δείγματα κατασκευασμένων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας Δ εφόσον ζητηθεί από τις 
αρμόδιες αρχές σε δείγματα που 
συλλέγονται κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς
βάσει του άρθρου 65 και από τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς σε 
δείγματα που συλλέγονται κατά τη 
διάρκεια αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων 
βάσει του παραρτήματος VIII τμήμα 4.4·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δοκιμή διάθεσης παρτίδων σε δείγματα που επιλέγει ο κατασκευαστής συμμορφώνεται με την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων χωρίς πρακτική αξία στην εγγύηση της ασφάλειας των ασθενών. Ο 
έλεγχος μέσω της αποτελεσματικής δοκιμής των δειγμάτων στην αγορά, εκτός των 
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εγκαταστάσεων του κατασκευαστή, θα ήταν οικονομικά αποδοτικός και δεν θα απαιτούσε 
πρόσθετους πόρους. Αυτή η μετάβαση από τον έλεγχο διάθεσης παρτίδων στον αιφνίδιο έλεγχο 
μετά τη διάθεση στην αγορά ανιχνεύει καλύτερα τυχόν απάτες, απομιμήσεις και ελαττωματικά 
προϊόντα και διασφαλίζει ένα οικονομικά αποδοτικό σύστημα ελέγχου.

Τροπολογία 333
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να παρέχουν επιστημονικές συμβουλές 
σχετικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας 
όσον αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα ή 
κατηγορία ή ομάδα προϊόντων·

(δ) να παρέχουν επιστημονικές συμβουλές 
και τεχνική βοήθεια σχετικά με τον 
ορισμό της εξέλιξης της τεχνολογίας όσον 
αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα ή 
κατηγορία ή ομάδα προϊόντων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βελτιωμένη διατύπωση και σαφέστερος ορισμός των καθηκόντων των εργαστηρίων αναφοράς.

Τροπολογία 334
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
κατάλληλων μεθόδων δοκιμής και 
ανάλυσης που εφαρμόζονται για τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και την εποπτεία της 
αγοράς·

(στ) να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
κατάλληλων μεθόδων δοκιμής και 
ανάλυσης που εφαρμόζονται για τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, ειδικότερα για την 
επαλήθευση παρτίδας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων κατηγορίας Δ και την εποπτεία 
της αγοράς·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το καθήκον των εργαστηρίων αναφοράς να είναι υπεύθυνοι και για την επαλήθευση της 
παρτίδας των in vitro διαγνωστικών κατηγορίας Δ πρέπει να περιγραφεί στο άρθρο 78.

Τροπολογία 335
Peter Liese, Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
προτύπων σε διεθνές επίπεδο·

(θ) να συμβάλλουν στην ανάπτυξη κοινών 
τεχνικών προδιαγραφών (ΚΤΠ) καθώς 
και διεθνών προτύπων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εργαστήρια αναφοράς διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις, εμπειρία και τεχνικές ικανότητες 
για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ΚΤΠ. Βελτίωση της διατύπωσης.

Τροπολογία 336
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) διαθέτουν κατάλληλα εξειδικευμένο 
προσωπικό με επαρκείς γνώσεις και πείρα 
στον τομέα των in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τα οποία 
προορίζονται τα εργαστήρια·

(α) διαθέτουν κατάλληλα εξειδικευμένο 
προσωπικό με επαρκείς γνώσεις και πείρα 
στον τομέα των in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τα οποία 
προορίζονται τα εργαστήρια·

οι κατάλληλες γνώσεις και η εμπειρία 
βασίζονται στα εξής:
– εμπειρία στην αξιολόγηση υψηλού 
κινδύνου in vitro διαγνωστικών και στη 
διεξαγωγή των αντίστοιχων 
εργαστηριακών δοκιμών,
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– σε βάθος γνώση των in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και των σχετικών 
τεχνολογιών,
– αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία 
σε έναν από τους παρακάτω τομείς: 
εργαστήριο δοκιμών ή βαθμονόμησης, 
εποπτική αρχή ή οργανισμός, εθνικό 
εργαστήριο αναφοράς για προϊόντα 
κατηγορίας Δ, έλεγχος ποιότητας in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, ανάπτυξη υλικών αναφοράς 
για in vitro διαγνωστικά προϊόντα, 
βαθμονόμηση διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων·
εργαστήρια ή τράπεζες αίματος που 
αξιολογούν εμπειρικά και χρησιμοποιούν 
υψηλού κινδύνου in vitro διαγνωστικά ή, 
κατά περίπτωση, τα κατασκευάζουν 
εσωτερικά,
– γνώση και εμπειρία στη δοκιμή 
προϊόντων ή παρτίδων, τους ποιοτικούς 
ελέγχους, το σχεδιασμό, την κατασκευή 
και τη χρήση in vitro διαγνωστικών,
– γνώση των κινδύνων για την υγεία που 
αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, οι 
συνεργάτες τους και οι αποδέκτες 
δωρεών/σκευασμάτων 
αίματος/οργάνων/ιστών που συνδέονται 
με τη χρήση και, ειδικότερα, με τη 
δυσλειτουργία υψηλού κινδύνου in vitro 
διαγνωστικών,
– γνώση του παρόντος κανονισμού και 
των εφαρμοστέων νόμων, κανόνων και 
κατευθυντήριων οδηγιών, γνώση των 
κοινών τεχνικών προδιαγραφών (ΚΤΠ), 
των εφαρμοστέων εναρμονισμένων 
προτύπων, των απαιτήσεων 
συγκεκριμένων προϊόντων και των 
σχετικών εγγράφων καθοδήγησης,
– συμμετοχή σε σχετικά εξωτερικά και 
εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης 
ποιότητας που οργανώνουν διεθνείς και 
εθνικοί οργανισμοί.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Περιγράφονται με σαφήνεια οι απαιτήσεις για τα εργαστήρια αναφοράς.

Τροπολογία 337
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στις περιπτώσεις που οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί ή τα κράτη μέλη ζητούν από 
ένα εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ 
επιστημονική ή τεχνική βοήθεια ή 
επιστημονική γνώμη, μπορεί να πρέπει να 
καταβάλουν τέλη που καλύπτουν μέρος ή
το σύνολο των δαπανών που 
πραγματοποίησε το εν λόγω εργαστήριο 
για την εκτέλεση των καθηκόντων που του 
ανατέθηκαν σύμφωνα με 
προκαθορισμένους και διαφανείς όρους.

5. Στις περιπτώσεις που οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί ή τα κράτη μέλη ζητούν από 
ένα εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ 
επιστημονική ή τεχνική βοήθεια ή 
επιστημονική γνώμη, πρέπει να 
καταβάλουν τέλη που καλύπτουν το 
σύνολο των δαπανών που πραγματοποίησε 
το εν λόγω εργαστήριο για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που του ανατέθηκαν 
σύμφωνα με προκαθορισμένους και 
διαφανείς όρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τέλη καλύπτουν το σύνολο των δαπανών προς αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού 
μεταξύ των εργαστηρίων αναφοράς.

Τροπολογία 338
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
όλα τα κατάλληλα μέτρα για να 
ενθαρρύνουν την κατάρτιση καταλόγων 
για ειδικούς τύπους ιατροτεχνολογικών 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
όλα τα κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν την κατάρτιση καταλόγων 
για in vitro διαγνωστικά 
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προϊόντων, για τη συγκέντρωση στοιχείων 
σχετικά με τη χρήση τους μετά τη διάθεσή 
τους στην αγορά. Οι κατάλογοι αυτοί 
συμβάλλουν στην ανεξάρτητη αξιολόγηση 
της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και των 
επιδόσεων των προϊόντων.

ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για τη 
συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τη 
χρήση τους μετά τη διάθεσή τους στην 
αγορά. Θα καταρτίζονται συστηματικά 
κατάλογοι για τις κατηγορίες Γ και Δ. Οι 
κατάλογοι αυτοί συμβάλλουν στην 
ανεξάρτητη αξιολόγηση της 
μακροπρόθεσμης ασφάλειας και των 
επιδόσεων των προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 339
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο IX – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο IX Κεφάλαιο X
Εμπιστευτικότητα, προστασία των 
δεδομένων, χρηματοδότηση, κυρώσεις

Εμπιστευτικότητα, προστασία των 
δεδομένων, χρηματοδότηση, κυρώσεις

Or. en

Τροπολογία 340
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να 
εισπράττουν τέλη για τις δραστηριότητες 
που προβλέπει ο παρών κανονισμός, με 
την προϋπόθεση ότι το ύψος των τελών
καθορίζεται με διαφάνεια και με βάση τις 
αρχές της ανάκτησης του κόστους. Τα 
κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή 
και τα άλλα κράτη μέλη τουλάχιστον τρεις 
μήνες πριν από την έγκριση της δομής και 

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να 
εισπράττουν τέλη για τις δραστηριότητες 
που προβλέπει ο παρών κανονισμός, με 
την προϋπόθεση ότι το ύψος των τελών 
είναι συγκρίσιμο και καθορίζεται με 
διαφάνεια και με βάση τις αρχές της 
ανάκτησης του κόστους. Τα κράτη μέλη 
πληροφορούν την Επιτροπή και τα άλλα 
κράτη μέλη τουλάχιστον τρεις μήνες πριν 
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του ύψους των τελών. από την έγκριση της δομής και του ύψους 
των τελών.

Or. en

Τροπολογία 341
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις 
σχετικά με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται 
όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή των κυρώσεων. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως 
τις [3 μήνες πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και 
κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίηση που τις 
επηρεάζει.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις 
σχετικά με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται 
όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή των κυρώσεων και την 
επαρκή αποτροπή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως 
τις [3 μήνες πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και 
κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίηση που τις 
επηρεάζει.

Or. en

Τροπολογία 342
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις 
σχετικά με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται 
όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις 
σχετικά με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται 
όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα 



PE510.755v01-00 88/121 AM\936067EL.doc

EL

τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή των κυρώσεων. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, ανάλογες με την 
παράβαση και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή έως τις [3 μήνες πριν από 
την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού] και κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή των κυρώσεων. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, ανάλογες με την 
παράβαση και αποτρεπτικές. Ο 
αποτρεπτικός χαρακτήρας της κύρωσης 
καθορίζεται σε συνάρτηση με το κέρδος 
που αποκομίζεται ως αποτέλεσμα της 
διαπραχθείσας παράβασης. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή έως τις [3 μήνες πριν από 
την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού] και κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η κύρωση, αποσκοπώντας στην αποτροπή παράνομων συμπεριφορών και στη διατήρηση της 
αποτελεσματικότητάς της, πρέπει να είναι αισθητά ανώτερη του κέρδους που αποκομίζει ο 
κατασκευαστής ως αποτέλεσμα της παράβασης ή της διαπραχθείσας απάτης.

Τροπολογία 343
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο X – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο X Κεφάλαιο XI

Τελικές διατάξεις Τελικές διατάξεις

Or. en

Τροπολογία 344
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφαρμόζεται από τις [πέντε έτη μετά 
την έναρξη ισχύος].

2. Εφαρμόζεται από τις [τρία έτη μετά την 
έναρξη ισχύος].

Or. en

Τροπολογία 345
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις κλινικές επιδόσεις, όπως η 
διαγνωστική ευαισθησία, η διαγνωστική 
ειδικότητα, η θετική και η αρνητική 
προγνωστική αξία, ο λόγος πιθανοφανειών, 
οι αναμενόμενες τιμές στον υγιή πληθυσμό 
ή τον πληθυσμό που έχει προσβληθεί από 
νόσο.

(β) τις κλινικές επιδόσεις, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων κλινικής 
εγκυρότητας, όπως η διαγνωστική 
ευαισθησία, η διαγνωστική ειδικότητα, η 
θετική και η αρνητική προγνωστική αξία, ο 
λόγος πιθανοφανειών, οι αναμενόμενες 
τιμές στον υγιή πληθυσμό ή τον πληθυσμό 
που έχει προσβληθεί από νόσο και, κατά 
περίπτωση, μέτρων κλινικής 
χρησιμότητας. Στην περίπτωση συνοδών 
διάγνωσης, απαιτούνται τεκμήρια της 
κλινικής χρησιμότητας του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος για την 
προβλεπόμενη χρήση (επιλογή ασθενών 
με πάθηση που έχει ήδη διαγνωσθεί ή με 
προδιάθεση για πάθηση ως κατάλληλων 
για στοχοθετημένη θεραπεία). Για έναν 
συνοδό διάγνωσης, ο κατασκευαστής 
παρέχει κλινικά τεκμήρια σχετικά με τις 
επιπτώσεις μιας θετικής ή αρνητικής 
δοκιμής (1) στη φροντίδα του ασθενούς· 
και (2) στα αποτελέσματα στον τομέα της 
υγείας, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα 
με τις οδηγίες για τη δηλωθείσα 
θεραπευτική παρέμβαση.

Or. en
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Τροπολογία 346
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 7 – σημείο 7.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7.3. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει 
να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
έτσι ώστε να μειώνονται όσο το δυνατόν 
και σε κατάλληλο βαθμό οι κίνδυνοι που 
απορρέουν από τις ουσίες που μπορεί να 
αποπλυθούν ή να διαρρεύσουν από το 
προϊόν. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δίνεται στις καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες, σύμφωνα με το 
μέρος 3 του παραρτήματος VI του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 
τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων, την τροποποίηση και την 
κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 
1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006, και στις 
ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής για τις οποίες υπάρχουν 
επιστημονικές αποδείξεις όσον αφορά την 
πιθανότητα σοβαρών συνεπειών για την 
υγεία του ανθρώπου και οι οποίες 
ταυτοποιούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 59 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH).

7.3. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει 
να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
έτσι ώστε να μειώνονται όσο το δυνατόν 
και σε κατάλληλο βαθμό οι κίνδυνοι που 
απορρέουν από τις ουσίες που μπορεί να 
αποπλυθούν ή να διαρρεύσουν από το 
προϊόν. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δίνεται στις καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες, σύμφωνα με το 
μέρος 3 του παραρτήματος VI του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 
τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων, την τροποποίηση και την 
κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 
1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006, και στις 
ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής για τις οποίες υπάρχουν 
επιστημονικές αποδείξεις όσον αφορά την 
πιθανότητα σοβαρών συνεπειών για την 
υγεία του ανθρώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση περιορίζει την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στους παράγοντες που 
διαταράσσουν τις ενδοκρινικές λειτουργίες σε εκείνους που προσδιορίζονται βάσει REACH. 
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Αυτό είναι υπερβολικά περιοριστικό. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη, παραδείγματος 
χάριν, τα μελλοντικά κριτήρια της Επιτροπής σχετικά με τους παράγοντες που διαταράσσουν τις 
ενδοκρινικές λειτουργίες.

Τροπολογία 347
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16α. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
προορίζονται για αυτοδιάγνωση βοηθούν 
τους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση 
στις πληροφορίες που αφορούν την υγεία 
τους. Ωστόσο, τυχόν έλλειψη της δέουσας 
αποδοχής συμβουλών αναφορικά με τη 
χρήση προϊόντων για αυτοδιάγνωση –
όπως η δειγματοληψία, η ανάγνωση και η 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων– ενδέχεται
να οδηγήσει σε τραυματικές εμπειρίες και 
να προκαλέσει τραυματισμό των 
χρηστών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι διεξάγεται 
κατάλληλη παροχή συμβουλών από 
άτομα που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα 
σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική 
νομοθεσία πριν από τη χρήση τέτοιων 
προϊόντων αυτοδιάγνωσης, τα οποία 
έχουν κατασκευαστεί για τον έλεγχο 
χρόνιων και μεταδιδόμενων νόσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δειγματοληψία, η ανάγνωση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων αποτελούν διαδικασίες οι 
οποίες καθιστούν πιθανούς εσφαλμένους και ελαττωματικούς χειρισμούς όταν διενεργούνται 
από μη ειδικούς. Η αυτοδιάγνωση έχει νόημα εφόσον αποτελεί μέρος της συνεκτικής 
πολυτομεακής διαχείρισης μιας παθολογίας. Χωρίς τη δέουσα παροχή συμβουλών από ιατρό, 
ορισμένα άτομα ενδέχεται να κρίνουν ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες των προϊόντων 
αυτοδιάγνωσης είναι ακριβείς. Η δέουσα παροχή συμβουλών βοηθά επίσης στο μετριασμό του 
πιθανού κινδύνου κακής χρήσης, για παράδειγμα, άσκηση πίεσης από κάποιον συνεργάτη ή 
εργοδότη.
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Τροπολογία 348
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 17 – σημείο 17.1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν πρέπει να 
συνοδεύεται από τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την ταυτότητά του και τα 
στοιχεία του κατασκευαστή του· πρέπει να 
δίνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με 
την ασφάλεια και τις επιδόσεις για τον 
χρήστη, τους επαγγελματίες ή τους μη 
ειδικούς, ή, ενδεχομένως, άλλα πρόσωπα. 
Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να 
αναγράφονται επάνω στο ίδιο το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, στη συσκευασία 
ή στις οδηγίες χρήσης, και επίσης:

Κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν πρέπει να 
συνοδεύεται από τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την ταυτότητά του και τα 
στοιχεία του κατασκευαστή του· πρέπει να 
δίνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με 
την ασφάλεια και τις επιδόσεις για τον 
χρήστη, τους επαγγελματίες ή τους μη 
ειδικούς, ή, ενδεχομένως, άλλα πρόσωπα. 
Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να 
αναγράφονται επάνω στο ίδιο το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, στη συσκευασία 
ή στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να 
διατίθενται στο δικτυακό τόπο του 
κατασκευαστή, και επίσης:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τρέχων ορισμός της επισήμανσης δεν καλύπτει τις εργαστηριακές δοκιμές. Οι παραλήπτες 
των αποτελεσμάτων που παράγονται με τέτοιου είδους ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει να 
έχουν την ίδια πρόσβαση στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην επισήμανση, όπως οι 
χρήστες άλλων in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 349
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 17 – σημείο 17.2 – παράγραφος 1 – σημείο xv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

xv) Ενδεχομένως, ένδειξη ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι μίας 

xv) Ενδεχομένως, ένδειξη ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι μίας 
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χρήσης. Η ένδειξη του κατασκευαστή ότι 
το ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι μίας 
χρήσης πρέπει να είναι η ίδια σε ολόκληρη 
την Ένωση·

χρήσης. Ο κατασκευαστής πρέπει να 
παρέχει επαρκή στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι το προϊόν δεν είναι 
δυνατόν να υποστεί επανεπεξεργασία με 
ασφάλεια. Η ένδειξη του κατασκευαστή 
ότι το ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι μίας 
χρήσης πρέπει να είναι η ίδια σε ολόκληρη 
την Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 350
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 17 – σημείο 17.3 – σημείο 17.3.1 – σημείο ii –
περίπτωση 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τη λειτουργία του (π.χ. προληπτικός 
έλεγχος, παρακολούθηση, διάγνωση ή 
διευκόλυνση της διάγνωσης)·

– τη λειτουργία του (π.χ. προληπτικός 
έλεγχος, παρακολούθηση, διάγνωση, 
διευκόλυνση της διάγνωσης, πρόγνωση, 
συνοδός διάγνωσης)·

Or. en

Τροπολογία 351
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 17 – σημείο 17.3 – σημείο 17.3.1 – σημείο ii –
περίπτωση 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- για συνοδούς διάγνωσης, τον σχετικό 
πληθυσμό στόχο και οδηγίες χρήσης με 
σχετικά θεραπευτικά προϊόντα.

Or. en
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Τροπολογία 352
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 17 – σημείο 17.3 – σημείο 17.3.1 – σημείο xii –
περίπτωση 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ενδεχομένως, ένδειξη ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι μίας 
χρήσης. Η ένδειξη του κατασκευαστή ότι 
το ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι μίας 
χρήσης πρέπει να είναι η ίδια σε ολόκληρη 
την Ένωση·

– ενδεχομένως, ένδειξη ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι μίας 
χρήσης. Ο κατασκευαστής πρέπει να 
παρέχει επαρκή στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι το προϊόν δεν είναι 
δυνατόν να υποστεί επανεπεξεργασία με 
ασφάλεια. Η ένδειξη του κατασκευαστή 
ότι το ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι μίας 
χρήσης πρέπει να είναι η ίδια σε ολόκληρη 
την Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 353
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 17 – σημείο 17.3 – σημείο 17.3.1 – σημείο xii –
περίπτωση 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αν το ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί, τις πληροφορίες για 
τις ενδεδειγμένες διαδικασίες που 
επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων του καθαρισμού, 
της απολύμανσης, της απομόλυνσης, της 
συσκευασίας και, κατά περίπτωση, της 
επικυρωμένης μεθόδου 
επαναποστείρωσης. Πρέπει να παρέχονται 
πληροφορίες για να διαπιστώνεται πότε 
ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν θα πρέπει 
να επαναχρησιμοποιηθεί, π.χ. σημεία 
υλικής φθοράς ή ο μέγιστος 
επιτρεπόμενος αριθμός 
επαναχρησιμοποιήσεων.

– αν το ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί, τις πληροφορίες για 
τις ενδεδειγμένες διαδικασίες που 
επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων του καθαρισμού, 
της απολύμανσης, της απομόλυνσης, της 
συσκευασίας, του μέγιστου αριθμού 
επιτρεπόμενων επαναχρησιμοποιήσεων
και, κατά περίπτωση, της επικυρωμένης 
μεθόδου επαναποστείρωσης. Πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες για να 
διαπιστώνεται πότε ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊόν δεν θα πρέπει να 
επαναχρησιμοποιηθεί, π.χ. σημεία υλικής 
φθοράς.
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Or. en

Τροπολογία 354
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – σημείο 1.1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τη λειτουργία του (π.χ. προληπτικός 
έλεγχος, παρακολούθηση, διάγνωση ή 
διευκόλυνση της διάγνωσης)·

ii) τη λειτουργία του (π.χ. προληπτικός 
έλεγχος, παρακολούθηση, διάγνωση, 
διευκόλυνση της διάγνωσης, πρόγνωση, 
συνοδός διάγνωσης)·

Or. en

Τροπολογία 355
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – σημείο 1.1 – στοιχείο γ – σημείο viii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

viii a) για συνοδούς διάγνωσης, τον 
σχετικό πληθυσμό στόχο και οδηγίες 
χρήσης με σχετικά θεραπευτικά 
προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 356
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 6 – παράγραφος 2 – σημείο 6.1 – σημείο 6.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση κλινικών τεκμηρίων που 
αναφέρεται στο τμήμα 3 του 

Η έκθεση κλινικών τεκμηρίων που 
αναφέρεται στο τμήμα 3 του 



PE510.755v01-00 96/121 AM\936067EL.doc

EL

παραρτήματος XII πρέπει να 
περιλαμβάνεται στον φάκελο και/ή να 
υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία της σε αυτόν.

παραρτήματος XII πρέπει να 
περιλαμβάνεται στον φάκελο και να 
υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία της σε αυτόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

H έκθεση μελέτης κλινικών τεκμηρίων περιλαμβάνεται πλήρως στην τεχνική τεκμηρίωση.

Τροπολογία 357
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 7 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Πρόσβαση του κοινού στην τεχνική 
τεκμηρίωση
Το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση στην 
τεχνική τεκμηρίωση και τα κλινικά 
τεκμήρια που υποβάλλουν οι 
κατασκευαστές στους κοινοποιημένους 
οργανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλήρης δημοσιοποίηση της τεχνικής τεκμηρίωσης και των κλινικών τεκμηρίων κρίνεται 
αναγκαία για να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή και λειτουργούν σωστά.

Τροπολογία 358
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Παραπομπή στα σχετικά 
εναρμονισμένα πρότυπα ή τις κοινές 

διαγράφεται
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τεχνικές προδιαγραφές βάσει των οποίων 
δηλώνεται η συμμόρφωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην τεχνική τεκμηρίωση περιλαμβάνεται αναφορά στα εναρμονισμένα πρότυπα και τα 
εφαρμοσμένα τμήματα των προτύπων και οι δημόσιες αρχές μπορούν να την εξετάσουν μαζί με 
όλα τα τεκμήρια. Η διαρκής ανάγκη για τροποποιήσεις μέσω της ενημέρωσης των προτύπων 
στη δήλωση συμμόρφωσης θα ήταν τεράστια - χωρίς να προσθέτει επιπλέον αξία αναφορικά με 
την ασφάλεια του ασθενούς ή γενικά την ασφάλεια των προϊόντων. Οι κατασκευαστές 
επιβαρύνονται σημαντικά και, ως εκ τούτου, διαγράφεται προς αποφυγή υπερβολικής 
γραφειοκρατίας.

Τροπολογία 359
Margrete Auken
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – τμήμα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18α. Πλήρης τεχνική τεκμηρίωση και 
έκθεση κλινικών επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 360
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος 1 – σημείο 1.1 – σημείο 1.1.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η οργανωτική δομή και τα καθήκοντα, οι 
αρμοδιότητες και η εξουσία των 
διευθυντικών στελεχών του, καθώς και των 
άλλων μελών του προσωπικού που 
επηρεάζουν τις επιδόσεις και τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης 

Η οργανωτική δομή και τα καθήκοντα, οι 
αρμοδιότητες και η εξουσία των 
διευθυντικών στελεχών του, καθώς και των 
άλλων μελών του προσωπικού που 
επηρεάζουν τις επιδόσεις και τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
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τεκμηριώνονται με σαφήνεια. τεκμηριώνονται με σαφήνεια. Οι ανωτέρω 
πληροφορίες δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 361
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.3 a. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
αποδεικνύει στην εθνική αρχή ότι δεν 
υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων 
σύμφωνα με το σημείο 1.2.3. Η εθνική 
αρχή υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή 
δύο φορές το χρόνο με πλήρη διαφάνεια.

Or. en

Τροπολογία 362
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.6. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
εξασφαλίζει και τεκμηριώνει ότι οι 
δραστηριότητες των θυγατρικών ή των 
υπεργολάβων του ή οποιουδήποτε άλλου 
συνδεδεμένου οργανισμού δεν επηρεάζουν 
την ανεξάρτητη κρίση, την αμεροληψία ή 
την αντικειμενικότητά του όσον αφορά τις 
δραστηριότητές του για την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης.

1.2.6. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
εξασφαλίζει και τεκμηριώνει ότι οι 
δραστηριότητες των θυγατρικών ή των 
υπεργολάβων του ή οποιουδήποτε άλλου 
συνδεδεμένου οργανισμού δεν επηρεάζουν 
την ανεξάρτητη κρίση, την αμεροληψία ή 
την αντικειμενικότητά του όσον αφορά τις 
δραστηριότητές του για την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
αποδεικνύει στην εθνική αρχή τη 
συμμόρφωσή του προς το παρόν σημείο.
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Or. en

Τροπολογία 363
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το προσωπικό των κοινοποιημένων 
οργανισμών τηρεί το επαγγελματικό 
απόρρητο σχετικά με όλες τις πληροφορίες 
που διαχειρίζεται κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του βάσει του παρόντος 
κανονισμού, με εξαίρεση όσον αφορά τις 
εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς, τις 
αρμόδιες αρχές ή την Επιτροπή. Τα 
δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται. 
Για τον σκοπό αυτόν, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός εφαρμόζει τεκμηριωμένες 
διαδικασίες.

Το προσωπικό των κοινοποιημένων 
οργανισμών τηρεί το επαγγελματικό 
απόρρητο σχετικά με όλες τις πληροφορίες 
που διαχειρίζεται κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του βάσει του παρόντος 
κανονισμού, μόνο σε αιτιολογημένες 
περιπτώσεις και με εξαίρεση όσον αφορά 
τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς, τις 
αρμόδιες αρχές ή την Επιτροπή. Τα 
δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται. 
Για τον σκοπό αυτόν, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός εφαρμόζει τεκμηριωμένες 
διαδικασίες.

Όταν το κοινό ή οι επαγγελματίες της 
υγείας ζητούν πληροφορίες και δεδομένα, 
ο κοινοποιημένος οργανισμός 
δημοσιοποιεί τους λόγους για τους 
οποίους οι σχετικές πληροφορίες 
υπάγονται σε καθεστώς 
εμπιστευτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 364
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
συμμετέχει ή εξασφαλίζει την ενημέρωση 

1.6.1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
συμμετέχει ή εξασφαλίζει την ενημέρωση 
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του προσωπικού του, που είναι υπεύθυνο 
για την αξιολόγηση, σχετικά με τις 
δραστηριότητες τυποποίησης και τις 
δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού 
του κοινοποιημένου οργανισμού, καθώς 
και την ενημέρωση τόσο του προσωπικού
που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση 
όσο και του προσωπικού που είναι 
υπεύθυνο για τη λήψη των αποφάσεων 
σχετικά με οτιδήποτε αφορά τη νομοθεσία, 
τα έγγραφα καθοδήγησης και την ορθή 
πρακτική που εγκρίνεται στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

του προσωπικού του, που είναι υπεύθυνο 
για την αξιολόγηση, σχετικά με τις 
δραστηριότητες τυποποίησης και τις 
δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού 
του κοινοποιημένου οργανισμού, καθώς 
και την ενημέρωση τόσο του προσωπικού 
που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση 
όσο και του προσωπικού που είναι 
υπεύθυνο για τη λήψη των αποφάσεων 
σχετικά με οτιδήποτε αφορά τη νομοθεσία, 
τα έγγραφα καθοδήγησης και την ορθή 
πρακτική που εγκρίνεται στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού. Ο κοινοποιημένος 
οργανισμός τηρεί μητρώο των ενεργειών 
στις οποίες προβαίνει για την ενημέρωση 
του προσωπικού του.

Or. en

Τροπολογία 365
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό προϋποθέτει ότι ο οργανισμός 
διαθέτει επαρκές επιστημονικό προσωπικό 
με την κατάλληλη πείρα και τις 
κατάλληλες γνώσεις για την αξιολόγηση 
της ιατρικής λειτουργικότητας και της 
επίδοσης των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, 
λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων του 
παρόντος κανονισμού, ιδίως δε των 
απαιτήσεων του παραρτήματος I.

Αυτό προϋποθέτει ότι ο οργανισμός 
διαθέτει σε διαρκή βάση επαρκές 
επιστημονικό προσωπικό με την 
κατάλληλη πείρα και τις κατάλληλες 
γνώσεις για την αξιολόγηση της ιατρικής 
λειτουργικότητας και της επίδοσης των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τα οποία 
έχει κοινοποιηθεί, λαμβανομένων υπόψη 
των απαιτήσεων του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως δε των απαιτήσεων του 
παραρτήματος I.

Or. en

Τροπολογία 366
Dagmar Roth-Behrendt
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1.2. Ανά πάσα στιγμή, για κάθε 
διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
και για κάθε κατηγορία προϊόντων για τα 
οποία έχει κοινοποιηθεί, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός πρέπει να διαθέτει στους 
κόλπους του το αναγκαίο διοικητικό, 
τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό με 
τεχνικές γνώσεις και επαρκή και 
κατάλληλη πείρα όσον αφορά τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
και τις αντίστοιχες τεχνολογίες για την 
εκτέλεση των καθηκόντων που αφορούν 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των κλινικών δεδομένων.

3.1.2. Ανά πάσα στιγμή, για κάθε 
διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
και για κάθε κατηγορία προϊόντων για τα 
οποία έχει κοινοποιηθεί, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός πρέπει να διαθέτει στους 
κόλπους του το αναγκαίο διοικητικό, 
τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό με 
φαρμακευτικές, ιατρικές και τεχνικές 
γνώσεις και επαρκή και κατάλληλη 
εμπειρία όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα και τις αντίστοιχες τεχνολογίες 
για την εκτέλεση των καθηκόντων που 
αφορούν την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης των κλινικών δοκιμών.

Or. en

Τροπολογία 367
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1.3a. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
κοινοποιεί κατάλογο των υπαλλήλων του 
και των ειδικοτήτων τους στην Επιτροπή 
και, αν του ζητηθεί, σε άλλα μέρη. Ο 
κατάλογος αυτός πρέπει να διατηρείται 
ενημερωμένος.

Or. en

Τροπολογία 368
Dagmar Roth-Behrendt
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3 – περίπτωση 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τουλάχιστον τριετή κατάλληλη πείρα 
στον τομέα των αξιολογήσεων 
συμμόρφωσης σε κοινοποιημένο 
οργανισμό·

Or. en

Τροπολογία 369
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.4. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
διαθέτουν προσωπικό με κλινική
εμπειρογνωσία. Το προσωπικό αυτό 
εντάσσεται στη διαδικασία λήψης των 
αποφάσεων του κοινοποιημένου 
οργανισμού με σταθερό ρυθμό ώστε:

3.2.4. Κλινικοί εμπειρογνώμονες: οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί διαθέτουν σε 
διαρκή βάση προσωπικό με 
εμπειρογνωσία στον σχεδιασμό κλινικής 
έρευνας, στις ιατρικές στατιστικές, στη 
διαχείριση νοσηλευομένων, στις ορθές 
κλινικές πρακτικές στον τομέα των
μελετών κλινικών επιδόσεων και στη 
φαρμακευτική. Το προσωπικό αυτό 
εντάσσεται στη διαδικασία λήψης των 
αποφάσεων του κοινοποιημένου 
οργανισμού με σταθερό ρυθμό ώστε:

Or. en

Τροπολογία 370
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.4 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– να προσδιορίζει πότε απαιτείται η – να προσδιορίζει πότε απαιτείται η 
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συμβολή ειδικού για την αποτίμηση της 
κλινικής αξιολόγησης που έχει διενεργήσει 
ο κατασκευαστής και να εντοπίζει τους 
καταλληλότερους ειδικούς·

συμβολή ειδικού για την αποτίμηση των 
σχεδίων μελετών επιδόσεων και της 
κλινικής αξιολόγησης που έχει διενεργήσει 
ο κατασκευαστής και να εντοπίζει τους 
καταλληλότερους ειδικούς·

Or. en

Τροπολογία 371
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.4 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– να είναι σε θέση να συζητά τα κλινικά 
δεδομένα που περιέχονται στην κλινική 
αξιολόγηση του κατασκευαστή με τον 
κατασκευαστή και τους εξωτερικούς 
κλινικούς εμπειρογνώμονες και να 
κατευθύνει κατάλληλα τους εξωτερικούς 
κλινικούς εμπειρογνώμονες κατά την 
αποτίμηση της κλινικής αξιολόγησης·

– να είναι σε θέση να συζητά το σκεπτικό 
του προγραμματισμένου σχεδιασμού της 
μελέτης, των σχεδίων κλινικών μελετών 
επιδόσεων και της επιλογής των 
επεμβάσεων ελέγχου με τον κατασκευαστή 
και τους εξωτερικούς κλινικούς 
εμπειρογνώμονες και να κατευθύνει 
κατάλληλα τους εξωτερικούς κλινικούς 
εμπειρογνώμονες κατά την αποτίμηση της 
κλινικής αξιολόγησης·

Or. en

Τροπολογία 372
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.4 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– να είναι σε θέση να αμφισβητεί από 
επιστημονική άποψη τα κλινικά δεδομένα 
που υποβάλλονται και τα αποτελέσματα 
της αποτίμησης των εξωτερικών κλινικών 
εμπειρογνωμόνων για την κλινική 

– να είναι σε θέση να αμφισβητεί από 
επιστημονική άποψη τα σχέδια μελετών 
επιδόσεων και τα κλινικά δεδομένα που 
υποβάλλονται και τα αποτελέσματα της 
αποτίμησης των εξωτερικών κλινικών 
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αξιολόγηση του κατασκευαστή· εμπειρογνωμόνων για την κλινική 
αξιολόγηση του κατασκευαστή·

Or. en

Τροπολογία 373
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.4 – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- να μεταδίδει γνώσεις για την κατανόηση 
των ενεργών ουσιών.

Or. en

Τροπολογία 374
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.5. Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο 
για την ανασκόπηση που αφορά τα 
προϊόντα (εξέταση του φακέλου 
σχεδιασμού, εξέταση του τεχνικού 
φακέλου ή εξέταση τύπου η οποία 
περιλαμβάνει θέματα όπως η κλινική 
αξιολόγηση, η αποστείρωση, η επικύρωση 
λογισμικού) διαθέτει τα ακόλουθα 
αποδεδειγμένα προσόντα:

3.2.5. Αξιολογητές προϊόντων: το 
προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την 
ανασκόπηση που αφορά τα προϊόντα 
(εξέταση του φακέλου σχεδιασμού, 
εξέταση του τεχνικού φακέλου ή εξέταση 
τύπου η οποία περιλαμβάνει θέματα όπως 
η κλινική αξιολόγηση, η αποστείρωση, η 
επικύρωση λογισμικού) διαθέτει τα 
ακόλουθα αποδεδειγμένα προσόντα:

Or. en

Τροπολογία 375
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.5. Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο 
για την ανασκόπηση που αφορά τα 
προϊόντα (εξέταση του φακέλου 
σχεδιασμού, εξέταση του τεχνικού 
φακέλου ή εξέταση τύπου η οποία 
περιλαμβάνει θέματα όπως η κλινική 
αξιολόγηση, η αποστείρωση, η επικύρωση 
λογισμικού) διαθέτει τα ακόλουθα 
αποδεδειγμένα προσόντα:

3.2.5. Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο 
για την ανασκόπηση που αφορά τα 
προϊόντα (εξέταση του φακέλου 
σχεδιασμού, εξέταση του τεχνικού 
φακέλου ή εξέταση τύπου η οποία 
περιλαμβάνει θέματα όπως η κλινική 
αξιολόγηση, η αποστείρωση, η επικύρωση 
λογισμικού) διαθέτει κατάλληλα προσόντα 
πιστοποιημένα από αρμόδια αρχή 
κράτους μέλους. Κατάλληλα προσόντα 
είναι, για παράδειγμα, τα ακόλουθα:

Or. lt

Τροπολογία 376
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.6. Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο 
για τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το 
σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που 
εφαρμόζει ο κατασκευαστής διαθέτει τα 
ακόλουθα αποδεδειγμένα προσόντα:

3.2.6. Ελεγκτές λογαριασμών: το 
προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη 
διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το 
σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που 
εφαρμόζει ο κατασκευαστής διαθέτει τα 
ακόλουθα αποδεδειγμένα προσόντα:

Or. en

Τροπολογία 377
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.6 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.6. Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο 
για τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το 
σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που 
εφαρμόζει ο κατασκευαστής διαθέτει τα 
ακόλουθα αποδεδειγμένα προσόντα:

3.2.6. Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο 
για τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το 
σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που 
εφαρμόζει ο κατασκευαστής διαθέτει 
κατάλληλα προσόντα πιστοποιημένα από 
αρμόδια αρχή κράτους μέλους. 
Κατάλληλα προσόντα είναι, για 
παράδειγμα, τα ακόλουθα:

Or. lt

Τροπολογία 378
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 3.3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.3.1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
εφαρμόζει διαδικασία για την πλήρη 
τεκμηρίωση των προσόντων όλων των 
μελών του προσωπικού που εμπλέκονται 
στις δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και της ικανοποίησης των 
κριτηρίων προσόντων που αναφέρονται 
στο τμήμα 3.2. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι 
δυνατόν να ικανοποιούνται τα κριτήρια 
προσόντων που ορίζονται στο τμήμα 3.2, 
ο κοινοποιημένος οργανισμός αιτιολογεί 
κατάλληλα την εξουσιοδότηση αυτών των 
μελών του προσωπικού για τη διενέργεια 
ειδικών δραστηριοτήτων αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης.

3.3.1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
εφαρμόζει διαδικασία για την πλήρη 
τεκμηρίωση των προσόντων όλων των 
μελών του προσωπικού που εμπλέκονται 
στις δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και της ικανοποίησης των 
κριτηρίων προσόντων που αναφέρονται 
στο τμήμα 3.2.

Or. en

Τροπολογία 379
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 3.4.1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.4.(-1). Οι κοινοποιημένοι φορείς 
διαθέτουν μόνιμο «εσωτερικό» 
καταρτισμένο προσωπικό και 
εμπειρογνωμοσύνη, όχι μόνο σε τεχνικούς 
τομείς που συνδέονται τόσο με την 
αξιολόγηση των επιδόσεων των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων αλλά και 
στον ιατρικό τομέα. Οι φορείς αυτοί 
έχουν «εσωτερικά» τη δυνατότητα να 
αξιολογούν την ποιότητα των 
υπεργολάβων. Κατά παρέκκλιση, έχουν 
εφαρμογή οι ακόλουθες παράγραφοι.

3.4.1. Με την επιφύλαξη των περιορισμών 
που προκύπτουν από το τμήμα 3.2, οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να 
αναθέσουν σε υπεργολάβους τμήματα των 
δραστηριοτήτων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης τα οποία προσδιορίζονται 
με σαφήνεια. Δεν επιτρέπεται να ανατεθεί 
σε υπεργολαβία ο συνολικός έλεγχος των 
συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας ή 
των ανασκοπήσεων όσον αφορά το προϊόν.

3.4.1. Με την επιφύλαξη των περιορισμών 
που προκύπτουν από το τμήμα 3.2, οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να 
αναθέσουν σε δημόσιες οντότητες
τμήματα των δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης τα οποία 
προσδιορίζονται με σαφήνεια. Υπάρχει 
επίσης η δυνατότητα να ανατίθενται 
συμβάσεις σε εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση 
καινοτόμων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων ή τεχνολογιών για τα οποία η 
κλινική εμπειρογνωμοσύνη είναι 
περιορισμένη. Δεν επιτρέπεται να ανατεθεί 
σε υπεργολαβία ο συνολικός έλεγχος των 
συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας ή 
των ανασκοπήσεων όσον αφορά το προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 380
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 3.4 – σημείο 3.4.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.4.2. Όταν ένας κοινοποιημένος 
οργανισμός αναθέτει υπεργολαβικά 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 

3.4.2. Όταν ένας κοινοποιημένος 
οργανισμός αναθέτει υπεργολαβικά 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 
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συμμόρφωσης είτε σε οργανισμό είτε σε 
άτομο, διαθέτει πολιτική στην οποία 
περιγράφονται οι όροι υπό τους οποίους 
πραγματοποιείται η υπεργολαβία. 
Οποιαδήποτε υπεργολαβία ή συνεργασία 
με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες 
τεκμηριώνεται κατάλληλα και διέπεται από 
γραπτή συμφωνία η οποία καλύπτει, 
μεταξύ άλλων, τα ζητήματα της 
εμπιστευτικότητας και της σύγκρουσης 
συμφερόντων.

συμμόρφωσης είτε σε οργανισμό είτε σε 
άτομο, διαθέτει πολιτική στην οποία 
περιγράφονται οι όροι υπό τους οποίους 
πραγματοποιείται η υπεργολαβία. 
Οποιαδήποτε υπεργολαβία ή συνεργασία 
με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες 
τεκμηριώνεται κατάλληλα, 
δημοσιοποιείται, και διέπεται από γραπτή 
συμφωνία η οποία καλύπτει, μεταξύ 
άλλων, τα ζητήματα της εμπιστευτικότητας 
και της σύγκρουσης συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 381
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 3.4 – σημείο 3.4.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.4.4 a. Η πολιτική και οι διαδικασίες που 
περιγράφονται στα σημεία 3.4.2 και 3.4.4 
κοινοποιούνται στην εθνική αρχή πριν 
από την εξωτερική ανάθεση.

Or. en

Τροπολογία 382
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 3.5 – σημείο 3.5.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.5.2. Επανεξετάζει τις ικανότητες του 
προσωπικού του και προσδιορίζει τις 
ανάγκες κατάρτισης ώστε να συντηρείται 
το απαιτούμενο επίπεδο προσόντων και 
γνώσεων.

3.5.2. Επανεξετάζει τις ικανότητες του 
προσωπικού του, προσδιορίζει τις ανάγκες 
κατάρτισης και εξασφαλίζει τη λήψη των 
απαραίτητων σχετικών μέτρων ώστε να 
συντηρείται το απαιτούμενο επίπεδο 
προσόντων και γνώσεων.
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Or. en

Τροπολογία 383
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 4 – σημείο 4.3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διαθέτει 
τεκμηριωμένες διαδικασίες οι οποίες 
καλύπτουν τουλάχιστον τα εξής:

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διαθέτει 
τεκμηριωμένες διαδικασίες οι οποίες 
δημοσιοποιούνται και καλύπτουν 
τουλάχιστον τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 384
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 4 – σημείο 4.3 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τη διεκπεραίωση της αίτησης, καθώς και 
την επαλήθευση της πληρότητας της 
τεκμηρίωσης, τον χαρακτηρισμό του 
προϊόντος ως in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και της 
ταξινόμησής του·

– τη διεκπεραίωση της αίτησης, καθώς και 
την επαλήθευση της πληρότητας της 
τεκμηρίωσης, τον χαρακτηρισμό του 
προϊόντος ως in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και της 
ταξινόμησής του, καθώς και τον ελάχιστο 
χρόνο για τις αξιολογήσεις των ελέγχων 
του·

Or. en

Τροπολογία 385
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙ – μέρος 1 – σημείο 1.1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1. Η εφαρμογή των κανόνων 
ταξινόμησης διέπεται από την 
προβλεπόμενη χρήση των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

1.1. Η εφαρμογή των κανόνων 
ταξινόμησης διέπεται από την 
προβλεπόμενη χρήση, την καινοτομία, την 
περιπλοκότητα και τους εγγενείς 
κινδύνους των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 386
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙ – μέρος 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) προϊόντα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν ως βοηθήματα συνοδού
διάγνωσης· ή

i) τα προϊόντα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν ως βοηθήματα συνοδού 
διάγνωσης ταξινομούνται στην κατηγορία 
Γ, εκτός εάν προορίζονται για τον 
προσδιορισμό ασθενών που κινδυνεύουν 
από ανεπιθύμητα συμβάντα απειλητικά 
για τη ζωή τους ή εάν η απόφαση 
επιλογής ενδέχεται να οδηγήσει στην 
άρνηση μιας ενδεχομένως σωτήριας 
θεραπείας, περίπτωση στην οποία 
ταξινομούνται στην κατηγορία Δ·

Or. en

Τροπολογία 387
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙ – μέρος 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) προϊόντα που προορίζονται να ii) προϊόντα που προορίζονται να 
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χρησιμοποιηθούν για την κατάταξη της 
νόσου· ή

χρησιμοποιηθούν για την κατάταξη της 
νόσου ή για πρόγνωση· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόγνωση νόσου είναι μια συνεχώς αυξανόμενη κοινή εφαρμογή στον μοριακό διαγνωστικό 
τομέα, με παραδείγματα ελέγχους όπως Agendia’s Mammaprint και Genomic Health’s 
Oncotype Dx, που χρησιμοποιούνται αμφότεροι προς υπολογισμό τιμών πρόγνωσης για την 
πιθανότητα επανεμφάνισης της νόσου σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού μετά τη χειρουργική 
επέμβαση. Δεδομένου ότι η πρόγνωση αποτελεί έναν τρόπο επιλογής ασθενούς, κρίνουμε ότι τα 
εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στον κανόνα 3.

Τροπολογία 388
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙ – μέρος 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την 
ανίχνευση και τον προσδιορισμό 
αντισωμάτων τα οποία στρέφονται κατά 
των ερυθροκυττάρων, των αιμοπεταλίων 
ή των λευκοκυττάρων.

Or. en

Τροπολογία 389
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙI – μέρος 2 – σημείο 2.6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που δεν 
καλύπτονται από τους προαναφερόμενους 
κανόνες ταξινόμησης ταξινομούνται στην 
κατηγορία Β.

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που δεν 
καλύπτονται από τους προαναφερόμενους 
κανόνες ταξινόμησης ταξινομούνται στην 
κατηγορία Β. Ωστόσο, τα νέα προϊόντα 
κατηγορίας B ταξινομούνται στην 
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κατηγορία Γ.

Or. en

Τροπολογία 390
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – τμήμα 2 – σημείο 5 – σημείο 5.7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.7. Για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Δ, ο 
κατασκευαστής πραγματοποιεί δοκιμές 
στα προϊόντα αυτά ή σε κάθε παρτίδα 
προϊόντων. Έπειτα από την ολοκλήρωση 
των ελέγχων και των δοκιμών διαβιβάζει 
χωρίς καθυστέρηση στον κοινοποιημένο 
οργανισμό τις εκθέσεις που αφορούν τις εν 
λόγω δοκιμές. Επιπλέον, ο κατασκευαστής 
διαθέτει στον κοινοποιημένο οργανισμό 
δείγματα κατασκευαζόμενων προϊόντων ή 
παρτίδων κατασκευαζόμενων προϊόντων, 
σύμφωνα με προσυμφωνημένους όρους 
και τρόπους, στους οποίους πρέπει να 
περιλαμβάνεται η υποχρέωση του 
κοινοποιημένου οργανισμού ή του 
κατασκευαστή να αποστέλλει, σε τακτά 
διαστήματα, δείγματα των 
κατασκευαζόμενων προϊόντων ή των 
παρτίδων προϊόντων σε εργαστήριο 
αναφοράς, εφόσον έχει οριστεί δυνάμει 
του άρθρου 78, για την διενέργεια των 
κατάλληλων δοκιμών. Το εργαστήριο 
αναφοράς ενημερώνει τον κοινοποιημένο 
οργανισμό σχετικά με τα πορίσματά του.

5.7. Για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Δ, ο 
κατασκευαστής πραγματοποιεί δοκιμές 
στα προϊόντα αυτά ή σε κάθε παρτίδα 
προϊόντων. Έπειτα από την ολοκλήρωση 
των ελέγχων και των δοκιμών διαβιβάζει 
χωρίς καθυστέρηση στον κοινοποιημένο 
οργανισμό τις εκθέσεις που αφορούν τις εν 
λόγω δοκιμές. Επιπλέον, ο κατασκευαστής 
διαθέτει στον κοινοποιημένο οργανισμό 
δείγματα κατασκευαζόμενων προϊόντων ή 
παρτίδων κατασκευαζόμενων προϊόντων, 
σύμφωνα με προσυμφωνημένους όρους 
και τρόπους, στους οποίους πρέπει να 
περιλαμβάνεται η υποχρέωση του 
κοινοποιημένου οργανισμού ή του 
κατασκευαστή να αποστέλλει δείγματα 
των κατασκευαζόμενων προϊόντων ή των 
παρτίδων προϊόντων σε εργαστήριο 
αναφοράς, εφόσον έχει οριστεί δυνάμει 
του άρθρου 78, για την διενέργεια των 
κατάλληλων δοκιμών. Το εργαστήριο 
αναφοράς ενημερώνει τον κοινοποιημένο 
οργανισμό σχετικά με τα πορίσματά του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να αποστέλλει δείγματα σε τακτά διαστήματα αλλά σε κάθε περίπτωση.
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Τροπολογία 391
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – τμήμα 2 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Για βοηθήματα συνοδού διάγνωσης 
που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για 
την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας 
ασθενή για θεραπεία με συγκεκριμένο 
φάρμακο, ο κοινοποιημένος οργανισμός 
συμβουλεύεται, προτού εκδώσει 
πιστοποιητικό εξέτασης του σχεδιασμού 
ΕΕ και βάσει του σχεδίου περίληψης για 
την ασφάλεια και τις επιδόσεις καθώς και 
του σχεδίου οδηγιών χρήσης, με μία από 
τις αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί από 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ (στο εξής «αρμόδια για τα 
φάρμακα αρχή») ή με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων (στο εξής «EMA») 
ο οποίος έχει συσταθεί δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη 
θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών 
χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον 
αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση 
και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων, για την 
καταλληλότητα του προϊόντος σε σχέση 
με το συγκεκριμένο φάρμακο. Εάν το 
φάρμακο εμπίπτει αποκλειστικά στο 
πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός 
συμβουλεύεται τον EMA.

γ) Ο κοινοποιημένος οργανισμός, προτού 
εκδώσει πιστοποιητικό εξέτασης του 
σχεδιασμού ΕΕ, ζητά από εργαστήριο 
αναφοράς, εφόσον έχει οριστεί δυνάμει 
του άρθρου 78, να επαληθεύσει τη 
συμμόρφωση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος με τις κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές, εφόσον υπάρχουν, ή με 
άλλες λύσεις που επιλέγονται από τον 
κατασκευαστή για να εξασφαλίσουν 
τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο 
ασφάλειας και επιδόσεων. Το εργαστήριο 
αναφοράς διατυπώνει επιστημονική 
γνώμη σε διάστημα 30 ημερών. Η 
επιστημονική γνώμη του εργαστηρίου 
αναφοράς, και οποιαδήποτε 
επικαιροποίηση, περιλαμβάνονται στην 
τεκμηρίωση του κοινοποιημένου 
οργανισμού σχετικά με το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός, πριν 
αποφασίσει, εξετάζει με τη δέουσα 
προσοχή τις απόψεις που διατυπώνονται 
στην επιστημονική γνώμη. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός δεν χορηγεί 
το πιστοποιητικό, αν η επιστημονική 
γνώμη είναι αρνητική.

Or. en

Justification

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

Τροπολογία 392
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – τμήμα 2 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Οι τροποποιήσεις του εγκεκριμένου 
σχεδιασμού εγκρίνονται συμπληρωματικά 
από τον κοινοποιημένο οργανισμό που
χορήγησε το πιστοποιητικό εξέτασης του 
σχεδιασμού ΕΕ, όταν οι τροποποιήσεις 
αυτές ενδέχεται να θίγουν τη 
συμμόρφωση με τις γενικές απαιτήσεις 
ασφάλειας και επιδόσεων του παρόντος 
κανονισμού ή με τους προβλεπόμενους 
όρους χρήσης του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Ο αιτών πληροφορεί τον 
κοινοποιημένο οργανισμό που χορήγησε 
το πιστοποιητικό εξέτασης του 
σχεδιασμού ΕΕ για κάθε τροποποίηση 
που σχεδιάζει στον εγκεκριμένο 
σχεδιασμό. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
εξετάζει τις σχεδιαζόμενες 
τροποποιήσεις, γνωστοποιεί στον 
κατασκευαστή την απόφασή του και του 
χορηγεί συμπλήρωμα της έκθεσης 
εξέτασης του σχεδιασμού ΕΕ. Αν οι 
τροποποιήσεις αυτές ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη συμμόρφωση με τις 
κοινές τεχνικές προδιαγραφές ή με άλλες 
λύσεις που έχουν επιλεγεί από τον 
κατασκευαστή, οι οποίες έχουν εγκριθεί 
μέσω του πιστοποιητικού εξέτασης 
σχεδιασμού ΕΕ, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός διαβουλεύεται με το 
εργαστήριο αναφοράς με το οποίο είχε 
γίνει η αρχική διαβούλευση, για να 
επιβεβαιώσει ότι τηρείται η συμμόρφωση 
με τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές ή με 
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άλλες λύσεις που έχουν επιλεγεί από τον 
κατασκευαστή για να εξασφαλίσουν 
τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο 
ασφάλειας και επιδόσεων. Το εργαστήριο 
αναφοράς διατυπώνει επιστημονική 
γνώμη σε διάστημα 30 ημερών. Η 
έγκριση τυχόν τροποποιήσεων στον 
εγκεκριμένο σχεδιασμό έχει τη μορφή 
συμπληρώματος του πιστοποιητικού 
εξέτασης του σχεδιασμού ΕΕ.

Or. en

Justification

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

Τροπολογία 393
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – τμήμα 2 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τη γνώμη που τυχόν έχει 
διατυπώσει η αρμόδια για τα φάρμακα 
αρχή ή ο EMA κατά τη λήψη της 
απόφασής του. Διαβιβάζει την τελική
απόφασή του στην ενδιαφερόμενη αρμόδια 
για τα φάρμακα αρχή ή στον ΕΜΑ. Το 
πιστοποιητικό εξέτασης του σχεδιασμού 
εκδίδεται σύμφωνα με το τμήμα 6.1 
στοιχείο δ).

ε) Ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τη γνώμη που τυχόν έχει 
διατυπώσει η αρμόδια για τα φάρμακα 
αρχή ή ο EMA σχετικά με την 
επιστημονική καταλληλότητα του 
συνοδού διάγνωσης κατά τη λήψη της 
απόφασής του. Εάν ο κοινοποιημένος 
οργανισμός παρεκκλίνει από αυτήν τη 
θέση, αιτιολογεί την απόφασή του στην 
ενδιαφερόμενη αρμόδια για τα φάρμακα 
αρχή ή στον ΕΜΑ. Εάν δεν επιτευχθεί 
συμφωνία, ο κοινοποιημένος οργανισμός 
ενημερώνει σχετικά το ΣΟΙΠ. Το 
πιστοποιητικό εξέτασης του σχεδιασμού 
εκδίδεται σύμφωνα με το τμήμα 6.1 
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στοιχείο δ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Πρόταση αναφέρει ότι ο κοινοποιημένος οργανισμός «λαμβάνει δεόντως υπόψη» τη γνώμη 
που έχει διατυπώσει ο EMA. Αυτό αφήνει περιθώριο για ποικίλες ερμηνείες και, ενώ ο 
κοινοποιημένος οργανισμός δεν υποχρεούται να ακολουθήσει τη γνώμη του EMA, φαίνεται 
απίθανο να την αγνοήσει. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε έναν ορισμό για αυτό που συμβαίνει αν 
οι αξιολογήσεις του EMA και του κοινοποιημένου οργανισμού δεν συμφωνούν.

Τροπολογία 394
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΧ – σημείο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.5. αν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που ταξινομούνται στην 
κατηγορία Δ, ζητά από εργαστήριο 
αναφοράς, εφόσον έχει οριστεί δυνάμει 
του άρθρου 78, να επαληθεύσει τη 
συμμόρφωση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος με τις κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές ή άλλες λύσεις που 
επιλέγονται από τον κατασκευαστή για να 
εξασφαλίσουν τουλάχιστον ισοδύναμο 
επίπεδο ασφάλειας και επιδόσεων. Το 
εργαστήριο αναφοράς διατυπώνει 
επιστημονική γνώμη σε διάστημα 30 
ημερών. Η επιστημονική γνώμη του 
εργαστηρίου αναφοράς, και οποιαδήποτε 
επικαιροποίηση, περιλαμβάνονται στην 
τεκμηρίωση του κοινοποιημένου 
οργανισμού σχετικά με το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός, πριν 
αποφασίσει, εξετάζει με τη δέουσα 
προσοχή τις απόψεις που διατυπώνονται 
στην επιστημονική γνώμη. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός δεν εκδίδει το 
πιστοποιητικό, αν η επιστημονική γνώμη 
είναι αρνητική·

3.5. αν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που ταξινομούνται στην 
κατηγορία Δ, ή για συνοδούς διάγνωσης, 
ζητά από εργαστήριο αναφοράς, εφόσον 
έχει οριστεί δυνάμει του άρθρου 78, να 
επαληθεύσει τη συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος με τις κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες λύσεις που 
επιλέγονται από τον κατασκευαστή για να 
εξασφαλίσουν τουλάχιστον ισοδύναμο 
επίπεδο ασφάλειας και επιδόσεων. Το 
εργαστήριο αναφοράς διατυπώνει 
επιστημονική γνώμη σε διάστημα 30 
ημερών. Η επιστημονική γνώμη του 
εργαστηρίου αναφοράς, και οποιαδήποτε 
επικαιροποίηση, περιλαμβάνονται στην 
τεκμηρίωση του κοινοποιημένου 
οργανισμού σχετικά με το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός, πριν 
αποφασίσει, εξετάζει με τη δέουσα 
προσοχή τις απόψεις που διατυπώνονται 
στην επιστημονική γνώμη. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός δεν εκδίδει το 
πιστοποιητικό, αν η επιστημονική γνώμη 
είναι αρνητική·
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Or. en

Justification

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

Τροπολογία 395
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΧ – σημείο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.6. για βοηθήματα συνοδού διάγνωσης 
που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για 
την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας 
ασθενή για θεραπεία με συγκεκριμένο 
φάρμακο, ζητά τη γνώμη, βάσει του 
σχεδίου περίληψης για την ασφάλεια και 
τις επιδόσεις καθώς και του σχεδίου 
οδηγιών χρήσης, μιας από τις αρμόδιες 
αρχές που έχουν οριστεί από τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ 
(στο εξής «αρμόδια για τα φάρμακα 
αρχή») ή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων (στο εξής «EMA»), για την 
καταλληλότητα του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος σε σχέση με το συγκεκριμένο 
φάρμακο. Εάν το φάρμακο εμπίπτει 
αποκλειστικά στο πεδίο εφαρμογής του 
παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός συμβουλεύεται τον EMA. Η 
αρμόδια για τα φάρμακα αρχή ή ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
διατυπώνει γνώμη σε χρονικό διάστημα 
60 ημερών από την παραλαβή έγκυρης 
τεκμηρίωσης. Αυτή η προθεσμία των 60 
ημερών μπορεί να παραταθεί μόνο μία 

διαγράφεται
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φορά για άλλες 60 ημέρες βάσει 
επιστημονικώς έγκυρων λόγων. Η γνώμη 
της αρμόδιας για τα φάρμακα αρχής ή 
του ΕΜΑ, και οποιαδήποτε 
επικαιροποίηση, περιλαμβάνονται στην 
τεκμηρίωση του κοινοποιημένου 
οργανισμού σχετικά με το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τη γνώμη που τυχόν έχει 
διατυπώσει η αρμόδια για τα φάρμακα 
αρχή ή ο EMA κατά τη λήψη της 
απόφασής του. Διαβιβάζει την τελική 
απόφασή του στην ενδιαφερόμενη 
αρμόδια για τα φάρμακα αρχή ή στον 
ΕΜΑ.

Or. en

Justification

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

Τροπολογία 396
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΧ – σημείο 5 – σημείο 5.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.4. Αν οι τροποποιήσεις επηρεάζουν 
βοήθημα συνοδού διάγνωσης το οποίο 
έχει εγκριθεί μέσω του πιστοποιητικού 
εξέτασης τύπου ΕΕ όσον αφορά την 
καταλληλότητά του σε σχέση με ένα 
φάρμακο, ο κοινοποιημένος οργανισμός 
διαβουλεύεται με την αρμόδια για τα 
φάρμακα αρχή που είχε εμπλακεί στην 
αρχική διαβούλευση ή τον EMA. Η 

διαγράφεται
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αρμόδια για τα φάρμακα αρχή ή ο EMA 
διατυπώνει γνώμη σε χρονικό διάστημα 
30 ημερών από την παραλαβή έγκυρης 
τεκμηρίωσης σχετικά με τις 
τροποποιήσεις. Η έγκριση τυχόν 
τροποποιήσεων στον εγκεκριμένο τύπο 
έχει τη μορφή συμπληρώματος του 
πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ.

Or. en

Justification

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

Τροπολογία 397
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – σημείο 5 – σημείο 5.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.1. Αν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που ταξινομούνται στην 
κατηγορία Δ, ο κατασκευαστής 
πραγματοποιεί δοκιμές στα προϊόντα αυτά 
ή σε κάθε παρτίδα προϊόντων. Έπειτα από 
την ολοκλήρωση των ελέγχων και των 
δοκιμών διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση 
στον κοινοποιημένο οργανισμό τις 
εκθέσεις που αφορούν τις εν λόγω δοκιμές. 
Επιπλέον, ο κατασκευαστής διαθέτει στον 
κοινοποιημένο οργανισμό δείγματα
κατασκευαζόμενων προϊόντων ή παρτίδων 
κατασκευαζόμενων προϊόντων, σύμφωνα 
με προσυμφωνημένους όρους και τρόπους, 
στους οποίους πρέπει να περιλαμβάνεται η 
υποχρέωση του κοινοποιημένου 
οργανισμού ή του κατασκευαστή να 

5.1. Αν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που ταξινομούνται στην 
κατηγορία Δ, ο κατασκευαστής 
πραγματοποιεί δοκιμές στα προϊόντα αυτά 
ή σε κάθε παρτίδα προϊόντων. Έπειτα από 
την ολοκλήρωση των ελέγχων και των 
δοκιμών διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση 
στον κοινοποιημένο οργανισμό τις 
εκθέσεις που αφορούν τις εν λόγω δοκιμές. 
Επιπλέον, ο κατασκευαστής διαθέτει στον 
κοινοποιημένο οργανισμό δείγματα 
κατασκευαζόμενων προϊόντων ή παρτίδων 
κατασκευαζόμενων προϊόντων, σύμφωνα 
με προσυμφωνημένους όρους και τρόπους, 
στους οποίους πρέπει να περιλαμβάνεται η 
υποχρέωση του κοινοποιημένου 
οργανισμού ή του κατασκευαστή να 
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αποστέλλει, σε τακτά διαστήματα,
δείγματα των κατασκευαζόμενων 
προϊόντων ή των παρτίδων προϊόντων σε 
εργαστήριο αναφοράς, εφόσον έχει οριστεί 
δυνάμει του άρθρου 78, για την διενέργεια 
των κατάλληλων δοκιμών. Το εργαστήριο 
αναφοράς ενημερώνει τον κοινοποιημένο 
οργανισμό σχετικά με τα πορίσματά του.

αποστέλλει δείγματα των 
κατασκευαζόμενων προϊόντων ή των 
παρτίδων προϊόντων σε εργαστήριο 
αναφοράς, εφόσον έχει οριστεί δυνάμει 
του άρθρου 78, για την διενέργεια των 
κατάλληλων εργαστηριακών δοκιμών. Το 
εργαστήριο αναφοράς ενημερώνει τον 
κοινοποιημένο οργανισμό σχετικά με τα 
πορίσματά του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση ότι πρέπει να είναι εργαστηριακή δοκιμή και όχι απλώς «γραπτή δοκιμή».

Τροπολογία 398
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙΙ – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2.2 – σημείο 1.2.2.6 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Γ σύμφωνα 
με τους κανόνες που καθορίζονται στο 
παράρτημα VII, η έκθεση μελέτης 
κλινικών επιδόσεων περιλαμβάνει τη 
μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων, το 
συμπέρασμα της μελέτης και τα σχετικά 
λεπτομερή στοιχεία του πρωτοκόλλου της 
μελέτης·

– Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Γ και στην 
κατηγορία Δ σύμφωνα με τους κανόνες 
που καθορίζονται στο παράρτημα VII, η 
έκθεση μελέτης κλινικών επιδόσεων 
περιλαμβάνει τη μέθοδο ανάλυσης των 
δεδομένων, το συμπέρασμα της μελέτης, 
τα σχετικά λεπτομερή στοιχεία του 
πρωτοκόλλου της μελέτης και τα 
επιμέρους σημεία δεδομένων·
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– Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Δ 
σύμφωνα με τους κανόνες που 
καθορίζονται στο παράρτημα VII, η 
έκθεση μελέτης κλινικών επιδόσεων 
περιλαμβάνει τη μέθοδο ανάλυσης των 
δεδομένων, το συμπέρασμα της μελέτης, 
τα σχετικά λεπτομερή στοιχεία του 
πρωτοκόλλου της μελέτης και τα 
επιμέρους σημεία δεδομένων.
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