
AM\936125EL.doc PE510.765v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων

2012/0266(COD)

14.5.2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
297 - 449

Σχέδιο έκθεσης
Dagmar Roth-Behrendt
(PE507.972v02-00)

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009

Πρόταση κανονισμού
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))



PE510.765v01-00 2/92 AM\936125EL.doc

EL

AM_Com_LegReport



AM\936125EL.doc 3/92 PE510.765v01-00

EL

Τροπολογία 297
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει, βάσει της τεχνικής 
προόδου, τα στοιχεία του τεχνικού 
φακέλου που παρατίθεται στο παράρτημα 
ΙΙ.

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον 
τεχνικό φάκελο, με τη βοήθεια του οποίου 
αξιολογείται η συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Ο 
τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει τα 
στοιχεία που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 299
Thomas Ulmer



PE510.765v01-00 4/92 AM\936125EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο τεχνικός φάκελος είναι ογκώδης ή 
φυλάσσεται σε διαφορετικά μέρη, ο 
κατασκευαστής παρέχει περίληψη του 
τεχνικού φακέλου, μετά από αίτηση 
αρμόδιας αρχής, και πρόσβαση στην 
πλήρη μορφή του τεχνικού φακέλου, μετά 
από αίτηση.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 300
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο τεχνικός φάκελος είναι ογκώδης ή 
φυλάσσεται σε διαφορετικά μέρη, ο 
κατασκευαστής παρέχει περίληψη του 
τεχνικού φακέλου, μετά από αίτηση 
αρμόδιας αρχής, και πρόσβαση στην 
πλήρη μορφή του τεχνικού φακέλου, μετά 
από αίτηση.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 301
Gilles Pargneaux
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και 
τον τύπο του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, οι κατασκευαστές 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα επί παραγγελία προϊόντα, 
θεσμοθετούν και διατηρούν επίκαιρη μια 
συστηματική διαδικασία, αφενός, 
συλλογής και επανεξέτασης της πείρας που 
αποκομίζουν από τα ιατροτεχνολογικά 
τους προϊόντα τα οποία έχουν διατεθεί 
στην αγορά ή έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται και, αφετέρου, 
εφαρμογής τυχόν απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων, διαδικασία η οποία 
αναφέρεται στο εξής ως «σχέδιο εποπτείας 
μετά τη διάθεση στην αγορά». Το σχέδιο 
εποπτείας μετά τη διάθεση στην αγορά 
ορίζει τη διαδικασία για τη συλλογή, 
καταγραφή και διερεύνηση των 
καταγγελιών και των αναφορών από 
επαγγελματίες υγείας, από ασθενείς ή από 
χρήστες σχετικά με ύποπτα περιστατικά 
που αφορούν ιατροτεχνολογικό προϊόν, για 
την τήρηση μητρώου μη συμμορφούμενων 
προϊόντων και προϊόντων που 
ανακαλούνται ή αποσύρονται και, τέλος, 
εάν κρίνεται σκόπιμο λόγω της φύσης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, για τη 
δειγματοληπτική δοκιμή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο. Μέρος του 
σχεδίου εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά αποτελεί το σχέδιο κλινικής 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά, σύμφωνα με το μέρος Β του 
παραρτήματος ΧΙΙΙ. Όταν η κλινική 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά δεν κρίνεται απαραίτητη, αυτό 
δικαιολογείται δεόντως και τεκμηριώνεται 
στο σχέδιο εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά.

Ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και 
τον τύπο του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, οι κατασκευαστές 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα επί παραγγελία προϊόντα, 
θεσμοθετούν και διατηρούν επίκαιρη μια 
συστηματική διαδικασία, αφενός, 
συλλογής και επανεξέτασης της πείρας που 
αποκομίζουν από τα ιατροτεχνολογικά 
τους προϊόντα τα οποία έχουν διατεθεί 
στην αγορά ή έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται και, αφετέρου, 
εφαρμογής τυχόν απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων, διαδικασία η οποία 
αναφέρεται στο εξής ως «σχέδιο εποπτείας 
μετά τη διάθεση στην αγορά». Οι 
αναλύσεις και οι εκθέσεις σχετικά με την
εποπτεία μετά τη διάθεση στην αγορά
πραγματοποιούνται από ανεξάρτητους 
οργανισμούς. Το σχέδιο εποπτείας μετά τη 
διάθεση στην αγορά ορίζει τη διαδικασία 
για τη συλλογή, καταγραφή και 
διερεύνηση των καταγγελιών και των 
αναφορών από επαγγελματίες υγείας, από
ασθενείς ή από χρήστες σχετικά με ύποπτα 
περιστατικά που αφορούν 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, για την τήρηση 
μητρώου μη συμμορφούμενων προϊόντων 
και προϊόντων που ανακαλούνται ή 
αποσύρονται και, τέλος, εάν κρίνεται 
σκόπιμο λόγω της φύσης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, για τη 
δειγματοληπτική δοκιμή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο. Μέρος του 
σχεδίου εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά αποτελεί το σχέδιο κλινικής 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά, σύμφωνα με το μέρος Β του 
παραρτήματος ΧΙΙΙ. Όταν η κλινική 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά δεν κρίνεται απαραίτητη, αυτό 
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δικαιολογείται δεόντως και τεκμηριώνεται 
στο σχέδιο εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια, η εποπτεία μετά τη διάθεση στην αγορά 
πρέπει να ενισχυθεί επίσης από την πείρα των ανεξάρτητων επιστημονικών εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία 302
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και 
τον τύπο του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, οι κατασκευαστές 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα επί παραγγελία προϊόντα, 
θεσμοθετούν και διατηρούν επίκαιρη μια 
συστηματική διαδικασία, αφενός, 
συλλογής και επανεξέτασης της πείρας που 
αποκομίζουν από τα ιατροτεχνολογικά 
τους προϊόντα τα οποία έχουν διατεθεί 
στην αγορά ή έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται και, αφετέρου, 
εφαρμογής τυχόν απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων, διαδικασία η οποία 
αναφέρεται στο εξής ως «σχέδιο εποπτείας 
μετά τη διάθεση στην αγορά». Το σχέδιο 
εποπτείας μετά τη διάθεση στην αγορά 
ορίζει τη διαδικασία για τη συλλογή, 
καταγραφή και διερεύνηση των 
καταγγελιών και των αναφορών από 
επαγγελματίες υγείας, από ασθενείς ή από 
χρήστες σχετικά με ύποπτα περιστατικά 
που αφορούν ιατροτεχνολογικό προϊόν, για 
την τήρηση μητρώου μη συμμορφούμενων 
προϊόντων και προϊόντων που 
ανακαλούνται ή αποσύρονται και, τέλος, 
εάν κρίνεται σκόπιμο λόγω της φύσης του 

Ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και 
τον τύπο του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, οι κατασκευαστές 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα επί παραγγελία προϊόντα, 
θεσμοθετούν και διατηρούν επίκαιρη μια 
συστηματική διαδικασία, αφενός, 
συλλογής και επανεξέτασης της πείρας που 
αποκομίζουν από τα ιατροτεχνολογικά 
τους προϊόντα τα οποία έχουν διατεθεί 
στην αγορά ή έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται και, αφετέρου, 
εφαρμογής τυχόν απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων, διαδικασία η οποία 
αναφέρεται στο εξής ως «σχέδιο εποπτείας 
μετά τη διάθεση στην αγορά». Η ανάλυση 
και η υποβολή έκθεσης εποπτείας μετά τη 
διάθεση στην αγορά μπορούν επίσης να 
διενεργούνται από ανεξάρτητους 
οργανισμούς. Το σχέδιο εποπτείας μετά τη 
διάθεση στην αγορά ορίζει τη διαδικασία 
για τη συλλογή, καταγραφή και 
διερεύνηση των καταγγελιών και των 
αναφορών από επαγγελματίες υγείας, από 
ασθενείς ή από χρήστες σχετικά με ύποπτα 
περιστατικά που αφορούν 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, για την τήρηση 
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ιατροτεχνολογικού προϊόντος, για τη 
δειγματοληπτική δοκιμή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο. Μέρος του 
σχεδίου εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά αποτελεί το σχέδιο κλινικής 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά, σύμφωνα με το μέρος Β του 
παραρτήματος ΧΙΙΙ. Όταν η κλινική 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά δεν κρίνεται απαραίτητη, αυτό 
δικαιολογείται δεόντως και τεκμηριώνεται 
στο σχέδιο εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά.

μητρώου μη συμμορφούμενων προϊόντων 
και προϊόντων που ανακαλούνται ή 
αποσύρονται και, τέλος, εάν κρίνεται 
σκόπιμο λόγω της φύσης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, για τη 
δειγματοληπτική δοκιμή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο. Μέρος του 
σχεδίου εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά αποτελεί το σχέδιο κλινικής 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά, σύμφωνα με το μέρος Β του 
παραρτήματος ΧΙΙΙ. Όταν η κλινική 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά δεν κρίνεται απαραίτητη, αυτό 
δικαιολογείται δεόντως και τεκμηριώνεται 
στο σχέδιο εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά.

Or. en

Τροπολογία 303
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και 
τον τύπο του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, οι κατασκευαστές 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα επί παραγγελία προϊόντα, 
θεσμοθετούν και διατηρούν επίκαιρη μια 
συστηματική διαδικασία, αφενός, 
συλλογής και επανεξέτασης της πείρας που 
αποκομίζουν από τα ιατροτεχνολογικά 
τους προϊόντα τα οποία έχουν διατεθεί 
στην αγορά ή έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται και, αφετέρου, 
εφαρμογής τυχόν απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων, διαδικασία η οποία 
αναφέρεται στο εξής ως «σχέδιο εποπτείας 
μετά τη διάθεση στην αγορά». Το σχέδιο 
εποπτείας μετά τη διάθεση στην αγορά 

Ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και 
τον τύπο του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, οι κατασκευαστές 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα επί παραγγελία προϊόντα, 
θεσμοθετούν και διατηρούν επίκαιρη μια 
συστηματική διαδικασία, αφενός, 
συλλογής και επανεξέτασης της πείρας που 
αποκομίζουν από τα ιατροτεχνολογικά 
τους προϊόντα τα οποία έχουν διατεθεί 
στην αγορά ή έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται και, αφετέρου, 
εφαρμογής τυχόν απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων, διαδικασία η οποία 
αναφέρεται στο εξής ως «σχέδιο εποπτείας 
μετά τη διάθεση στην αγορά». Το σχέδιο 
εποπτείας μετά τη διάθεση στην αγορά 
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ορίζει τη διαδικασία για τη συλλογή, 
καταγραφή και διερεύνηση των 
καταγγελιών και των αναφορών από 
επαγγελματίες υγείας, από ασθενείς ή από 
χρήστες σχετικά με ύποπτα περιστατικά 
που αφορούν ιατροτεχνολογικό προϊόν, για 
την τήρηση μητρώου μη συμμορφούμενων 
προϊόντων και προϊόντων που 
ανακαλούνται ή αποσύρονται και, τέλος, 
εάν κρίνεται σκόπιμο λόγω της φύσης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, για τη 
δειγματοληπτική δοκιμή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο. Μέρος του 
σχεδίου εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά αποτελεί το σχέδιο κλινικής 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά, σύμφωνα με το μέρος Β του 
παραρτήματος ΧΙΙΙ. Όταν η κλινική 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά δεν κρίνεται απαραίτητη, αυτό 
δικαιολογείται δεόντως και τεκμηριώνεται 
στο σχέδιο εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά.

ορίζει τη διαδικασία για τη συλλογή, 
καταγραφή και διερεύνηση των 
καταγγελιών και των αναφορών από 
επαγγελματίες υγείας, από ασθενείς ή από 
χρήστες σχετικά με ύποπτα περιστατικά 
που αφορούν ιατροτεχνολογικό προϊόν, για 
την τήρηση μητρώου μη συμμορφούμενων 
προϊόντων και προϊόντων που 
ανακαλούνται ή αποσύρονται και, τέλος, 
εάν κρίνεται σκόπιμο λόγω της φύσης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, για τη 
δειγματοληπτική δοκιμή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο. Μέρος του 
σχεδίου εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά αποτελεί το σχέδιο κλινικής 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά, σύμφωνα με το μέρος Β του 
παραρτήματος ΧΙΙΙ. Κατά την ανάλυση 
και υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της 
κλινικής παρακολούθησης, λαμβάνονται 
υπόψη και ανεξάρτητοι οργανισμοί. Όταν 
η κλινική παρακολούθηση μετά τη διάθεση 
στην αγορά δεν κρίνεται απαραίτητη, αυτό 
δικαιολογείται δεόντως και τεκμηριώνεται
στο σχέδιο εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση της διαφάνειας λαμβάνονται, εν προκειμένω, υπόψη και ανεξάρτητα 
επιστημονικά δεδομένα.

Τροπολογία 304
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και 
τον τύπο του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, οι κατασκευαστές 

Ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και 
τον τύπο του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, οι κατασκευαστές 
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ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα επί παραγγελία προϊόντα, 
θεσμοθετούν και διατηρούν επίκαιρη μια 
συστηματική διαδικασία, αφενός, 
συλλογής και επανεξέτασης της πείρας που 
αποκομίζουν από τα ιατροτεχνολογικά 
τους προϊόντα τα οποία έχουν διατεθεί 
στην αγορά ή έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται και, αφετέρου, 
εφαρμογής τυχόν απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων, διαδικασία η οποία 
αναφέρεται στο εξής ως «σχέδιο εποπτείας 
μετά τη διάθεση στην αγορά». Το σχέδιο 
εποπτείας μετά τη διάθεση στην αγορά 
ορίζει τη διαδικασία για τη συλλογή, 
καταγραφή και διερεύνηση των 
καταγγελιών και των αναφορών από 
επαγγελματίες υγείας, από ασθενείς ή από 
χρήστες σχετικά με ύποπτα περιστατικά 
που αφορούν ιατροτεχνολογικό προϊόν, για 
την τήρηση μητρώου μη συμμορφούμενων 
προϊόντων και προϊόντων που 
ανακαλούνται ή αποσύρονται και, τέλος, 
εάν κρίνεται σκόπιμο λόγω της φύσης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, για τη 
δειγματοληπτική δοκιμή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο. Μέρος του 
σχεδίου εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά αποτελεί το σχέδιο κλινικής 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά, σύμφωνα με το μέρος Β του 
παραρτήματος ΧΙΙΙ. Όταν η κλινική 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά δεν κρίνεται απαραίτητη, αυτό 
δικαιολογείται δεόντως και τεκμηριώνεται 
στο σχέδιο εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά.

ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα επί παραγγελία προϊόντα, 
θεσμοθετούν και διατηρούν επίκαιρη μια 
συστηματική διαδικασία, αφενός, 
συλλογής και επανεξέτασης της πείρας που 
αποκομίζουν από τα ιατροτεχνολογικά 
τους προϊόντα τα οποία έχουν διατεθεί 
στην αγορά ή έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται και, αφετέρου, 
εφαρμογής τυχόν απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων, διαδικασία η οποία 
αναφέρεται στο εξής ως «σχέδιο εποπτείας 
μετά τη διάθεση στην αγορά», η οποία 
πρέπει να επιβεβαιώνεται από τις αρχές 
αδειοδότησης και επανεξέτασης της 
διάθεσης στην αγορά και η οποία πρέπει 
να διεξάγεται από ανεξάρτητη αρχή η 
οποία δεν έχει συμβάλει με τον έναν ή τον 
άλλον τρόπο στη διάθεση στην αγορά ή 
στη επανεξέτασή της. Το σχέδιο εποπτείας 
μετά τη διάθεση στην αγορά ορίζει τη 
διαδικασία για τη συλλογή, καταγραφή και 
διερεύνηση των καταγγελιών και των 
αναφορών από επαγγελματίες υγείας, από 
ασθενείς ή από χρήστες σχετικά με ύποπτα 
περιστατικά που αφορούν 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, για την τήρηση 
μητρώου μη συμμορφούμενων προϊόντων 
και προϊόντων που ανακαλούνται ή 
αποσύρονται και, τέλος, εάν κρίνεται 
σκόπιμο λόγω της φύσης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, για τη 
δειγματοληπτική δοκιμή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο. Μέρος του 
σχεδίου εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά αποτελεί το σχέδιο κλινικής 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά, σύμφωνα με το μέρος Β του 
παραρτήματος ΧΙΙΙ. Όταν η κλινική 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά δεν κρίνεται απαραίτητη, αυτό 
δικαιολογείται δεόντως και τεκμηριώνεται 
στο σχέδιο εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά.

Or. fr
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Τροπολογία 305
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν, κατά την εποπτεία μετά τη διάθεση 
στην αγορά, εντοπιστεί ανάγκη για λήψη 
διορθωτικού μέτρου, ο κατασκευαστής 
εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα.

Εάν, κατά την εποπτεία μετά τη διάθεση 
στην αγορά, εντοπιστεί ανάγκη για λήψη 
διορθωτικού μέτρου, ο κατασκευαστής 
εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία 
περιλαμβάνουν άμεση κοινοποίηση προς 
την ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων για 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Eudamed) 
η οποία συστάθηκε βάσει της απόφασης 
2010/227/ΕΕ της Επιτροπής, της 19ης 
Απριλίου 2010.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση της γρήγορης πρόσβασης στις εκθέσεις που αφορούν 
επιπλοκές ή περιστατικά που προκαλούνται από ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η Eudamed 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή και τη δημοσιοποίηση όλων των πληροφοριών 
σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τροπολογία 306
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν, κατά την εποπτεία μετά τη διάθεση 
στην αγορά, εντοπιστεί ανάγκη για λήψη 
διορθωτικού μέτρου, ο κατασκευαστής 
εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα.

Εάν, κατά την εποπτεία μετά τη διάθεση 
στην αγορά, εντοπιστεί ανάγκη για λήψη 
διορθωτικού μέτρου, ο κατασκευαστής 
εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης
υποβολής έκθεσης στην ευρωπαϊκή 
τράπεζα δεδομένων για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Eudamed), 
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που συστάθηκε με την απόφαση 
2010/227/EΕ της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 307
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν συνοδεύεται από 
τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
σύμφωνα με το τμήμα 19 του 
παραρτήματος Ι σε επίσημη γλώσσα της 
Ένωσης, η οποία κατανοείται εύκολα από 
τον χρήστη ή τον ασθενή για τον οποίο 
προορίζεται. Η γλώσσα ή οι γλώσσες στις 
οποίες πρέπει να παρέχονται οι 
πληροφορίες του κατασκευαστή μπορούν 
να ορίζονται από τον νόμο του κράτους 
μέλους στο οποίο καθίσταται διαθέσιμο 
το ιατροτεχνολογικό προϊόν για τον 
χρήστη ή τον ασθενή.

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν συνοδεύεται από 
τις οδηγίες και τις πληροφορίες 
ασφαλείας που πρέπει να παρέχονται 
σύμφωνα με το τμήμα 19 του 
παραρτήματος Ι σε γλώσσα η οποία 
κατανοείται εύκολα από τον χρήστη ή τον 
ασθενή για τον οποίο προορίζεται, όπως 
ορίζει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 308
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Ενημερώνουν τους διανομείς, τους 
εισαγωγείς και, κατά περίπτωση, τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επίσης.

Or. cs

Τροπολογία 309
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

9. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση 
αρμόδιας αρχής ή αναγνωρισμένου 
ιατρικού φορέα ή ένωσης 
αναγνωρισμένης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
οι κατασκευαστές τούς παρέχουν όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, σε επίσημη γλώσσα της 
Ένωσης η οποία κατανοείται εύκολα από 
τους εν λόγω φορείς. Συνεργάζονται με 
τους φορείς αυτούς μετά από αίτημά τους, 
για κάθε διορθωτικό μέτρο που πρέπει να 
ληφθεί ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι 
από τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
έχουν διαθέσει στην αγορά ή τα οποία 
έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ιατροί είναι οι βασικοί χρήστες των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα τεχνικά και κλινικά δεδομένα τα οποία αφορούν ιατροτεχνολογικό προϊόν. 
Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για τους ιατρούς και τους χειρουργούς προκειμένου να 
επιλέγουν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν με γνώμονα την 
αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους.
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Τροπολογία 310
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ιατροί είναι οι κύριοι χρήστες ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
όλα τα τεχνικά και κλινικά δεδομένα που σχετίζονται με το ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Τροπολογία 311
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση 
αρμόδιας αρχής, οι κατασκευαστές 
παρέχουν σ’ αυτήν όλες τις πληροφορίες 
και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για 
να αποδειχθεί η συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, σε επίσημη 

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

να αποδειχθεί η συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, σε επίσημη 
γλώσσα της Ένωσης η οποία κατανοείται 
εύκολα από την εν λόγω αρχή ή ένωση. 
Στο πλαίσιο της εκάστοτε αρχής,
συνεργάζονται με την αρχή αυτή μετά από 
αίτημά της, για κάθε διορθωτικό μέτρο που 
πρέπει να ληφθεί ώστε να αποσοβηθούν οι 
κίνδυνοι από τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά ή 
τα οποία έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται. Στο πλαίσιο της 
εκάστοτε ένωσης, οι ανταλλαγές 
κοινοποιήσεων έχουν σκοπό την 
ενημέρωση της αρμόδιας αρχής.

Or. fr

Τροπολογία 312
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es
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Τροπολογία 313
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Αιτιολόγηση

Στο παρελθόν, οι χρήστες που είχαν υποστεί ζημία από ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν, δεν είχαν 
πρόσβαση σε πληροφορίες που θα αποδείκνυαν τα ελαττώματα του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος που προκάλεσε τη ζημία. Το νέο αυτό δικαίωμα στην πληροφόρηση θα 
αποκαταστήσει την ισορροπία προς όφελος των χρηστών.

Τροπολογία 314
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αν η αρμόδια αρχή θεωρεί ή έχει λόγους 
να πιστεύει ότι ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊόν έχει προξενήσει ζημίες, 
διασφαλίζει ότι ο χρήστης που 
ενδεχομένως υπέστη ζημίες, ο διάδοχος 
του χρήστη, ή ασφαλιστική εταιρεία που 
ασφάλισε την υγεία του χρήστη, ή τρίτα 
μέρη που επηρεάστηκαν από τη ζημία 
που προκλήθηκε στον χρήστη, μπορούν 
να ζητήσουν από τον κατασκευαστή τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο.



AM\936125EL.doc 17/92 PE510.765v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 315
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. pl

Justification

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

Τροπολογία 316
Nora Berra

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

10α. Οι κατασκευαστές καλύπτονται από 
κατάλληλη ασφάλιση αστικής ευθύνης η 
οποία καλύπτει οιαδήποτε ζημία 
ενδέχεται να προξενήσουν τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα τους σε 
ασθενείς ή χρήστες. Η ασφάλιση 
καλύπτει τουλάχιστον τη ζημία στις εξής 
περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση θανάτου ή 
τραυματισμού του ασθενούς ή του 
χρήστη, ή
(β) σε περίπτωση θανάτου ή 
τραυματισμού περισσοτέρων ασθενών ή 
χρηστών, λόγω της χρήσης του ίδιου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την οδηγία 85/374/ΕΟΚ σχετικά με θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων δεν υφίσταται ακόμη υποχρέωση για ασφάλιση που να καλύπτει τις περιπτώσεις 
ζημίας. Αυτό μετακυλύει αδίκως τον κίνδυνο ζημίας, καθώς και τον κίνδυνο χρεοκοπίας του 
κατασκευαστή στους ασθενείς που υπέστησαν ζημία από ελαττωματικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα και τους αποδέκτες της πληρωμής που είναι υπεύθυνοι για το κόστος της 
θεραπευτικής αγωγής. Σύμφωνα με τους ήδη ισχύοντες κανόνες στον τομέα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών συσκευών πρέπει επίσης 
να υποχρεούνται να καλύπτονται από ασφάλιση αστικής ευθύνης με κατάλληλο ελάχιστο ποσό 
κάλυψης.

Τροπολογία 317
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Οι κατασκευαστές καλύπτονται από 
κατάλληλη ασφάλιση αστικής ευθύνης, η 
οποία καλύπτει οιαδήποτε ζημία 
ενδέχεται να προξενήσουν τα 
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ιατροτεχνολογικά προϊόντα τους σε 
ασθενείς, χρήστες ή τρίτα μέρη. Η 
ασφάλιση καλύπτει τη ζημία τουλάχιστον 
στις εξής περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση θανάτου ή 
τραυματισμού ασθενούς, χρήστη ή τρίτου 
μέρους· ή
(β) σε περίπτωση θανάτου ή 
τραυματισμού περισσοτέρων ασθενών ή 
χρηστών ή άλλων τρίτων μερών, λόγω 
της χρήσης του ίδιου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 318
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Ένας κατασκευαστής μπορεί να 
διαθέσει στην αγορά ιατροτεχνολογικό 
προϊόν μόνο στην περίπτωση που έχει 
προβεί σε συγκεκριμένες προβλέψεις 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι είναι σε 
θέση να ανταποκριθεί στις νόμιμες 
υποχρεώσεις του ως προς την παροχή 
αποζημίωσης για ζημία που προκλήθηκε 
κατά τη χρήση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος που έχει διαθέσει στην αγορά. 
Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει τον 
ασθενή:
(α) σε περίπτωση θανάτου ή 
τραυματισμού προσώπου·
(β) σε περίπτωση θανάτου ή 
τραυματισμού περισσοτέρων ατόμων, 
λόγω της χρήσης του ίδιου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
Στο πλαίσιο των εν λόγω ενεργειών 
οφείλει να έχει συνάψει σύμβαση 
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ασφάλισης αστικής ευθύνης με 
ασφαλιστική εταιρεία, η οποία διαθέτει 
άδεια λειτουργίας και εδρεύει σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρα 
που έχει υπογράψει τη συμφωνία για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή σε χώρα 
που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμη από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του άρθρου 
172 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με 
την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II).
Αξιώσεις αποζημίωσης μπορούν επίσης 
να διεκδικηθούν απευθείας από τον 
ασφαλιστικό φορέα.  Μια τέτοια αξίωση 
υπόκειται στην ίδια προθεσμία 
παραγραφής που ισχύει και για τους 
κατασκευαστές βάσει του δικαίου περί 
ευθύνης λόγω προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την οδηγία 85/374/ΕΟΚ σχετικά με θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων δεν υφίσταται ακόμη υποχρέωση για ασφάλιση που να καλύπτει τις περιπτώσεις 
ζημίας. Αυτό μεταθέτει κατά τρόπο άδικο τον κίνδυνο ζημίας και αφερεγγυότητας του 
κατασκευαστή στους ασθενείς που έχουν υποστεί ζημία από ιατροτεχνολογικά προϊόντα και σε 
εκείνους που πληρώνουν το κόστος της θεραπείας. Σύμφωνα με τους ήδη ισχύοντες κανόνες 
στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών συσκευών 
πρέπει επίσης να υποχρεούνται να καλύπτονται από ασφάλιση αστικής ευθύνης με κατάλληλο 
ελάχιστο ποσό κάλυψης.

Τροπολογία 319
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Οι κατασκευαστές 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να 
καλύπτονται από ασφάλεια ή αντίστοιχη 
χρηματική εγγύηση προκειμένου να 
αντιμετωπίζουν βλάβες που 
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προκαλούνται στην υγεία λόγω 
προβλημάτων ασφάλειας των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Οι κατασκευαστές αναλαμβάνουν τα 
έξοδα που προκύπτουν στο σύστημα 
υγείας λόγω θεραπειών, επεμβάσεων ή 
διαγνωστικών διαδικασιών που 
πραγματοποιούνται στους ασθενείς ως 
συνέπεια ελαττώματος ή δυσλειτουργίας 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
εντοπίζονται από τις υγειονομικές αρχές 
ή τους ίδιους τους κατασκευαστές.
Παρομοίως, αναλαμβάνουν τα έξοδα 
απόσυρσης, επιδιόρθωσης ή 
αντικατάστασης των προϊόντων που 
προκύπτουν από αυτές τις καταστάσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα πρόσφατα περιστατικά που συνέβησαν με ελαττωματικά εμφυτεύματα μαστού σε ασθενείς οι 
οποίες χρειάστηκε να υποβληθούν σε επανορθωτική επέμβαση και άλλες δαπανηρές 
διαδικασίες παρακολούθησης ή διάγνωσης, κατέστησαν σαφή την ανάγκη να προβλεφθεί 
νομική διάταξη βάσει της οποίας να μπορεί να απαιτείται από τους κατασκευαστές ασφάλεια η 
οποία να καλύπτει βλάβες που προκαλούνται στους ασθενείς και να αναλαμβάνει τα έξοδα που 
προκύπτουν για τα συστήματα υγείας.

Τροπολογία 320
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Οι κατασκευαστές 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να 
καλύπτονται από ασφάλεια ή αντίστοιχη 
χρηματική εγγύηση προκειμένου να 
αντιμετωπίζουν βλάβες που 
προκαλούνται στην υγεία λόγω 
προβλημάτων ασφάλειας των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Τα πρόσφατα περιστατικά που συνέβησαν με ελαττωματικά εμφυτεύματα μαστού σε ασθενείς οι 
οποίες χρειάστηκε να υποβληθούν σε επανορθωτική επέμβαση και άλλες δαπανηρές 
διαδικασίες παρακολούθησης ή διάγνωσης, κατέστησαν σαφή την ανάγκη να προβλεφθεί 
νομική διάταξη βάσει της οποίας να μπορεί να απαιτείται από τους κατασκευαστές ασφάλεια η 
οποία να καλύπτει βλάβες που προκαλούνται στους ασθενείς και να αναλαμβάνει τα έξοδα που 
προκύπτουν για τα συστήματα υγείας.

Τροπολογία 321
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10β. Οι κατασκευαστές αναλαμβάνουν τα 
έξοδα που προκύπτουν στο σύστημα 
υγείας λόγω θεραπειών, επεμβάσεων ή 
διαγνωστικών διαδικασιών που 
πραγματοποιούνται στους ασθενείς ως 
συνέπεια ελαττώματος ή δυσλειτουργίας 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
εντοπίζονται από τις υγειονομικές αρχές 
ή τους ίδιους τους κατασκευαστές.
Παρομοίως, αναλαμβάνουν τα έξοδα 
απόσυρσης, επιδιόρθωσης ή 
αντικατάστασης των προϊόντων που 
προκύπτουν από αυτές τις καταστάσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα πρόσφατα περιστατικά που συνέβησαν με ελαττωματικά εμφυτεύματα μαστού σε ασθενείς οι 
οποίες χρειάστηκε να υποβληθούν σε επανορθωτική επέμβαση και άλλες δαπανηρές 
διαδικασίες παρακολούθησης ή διάγνωσης, κατέστησαν σαφή την ανάγκη να προβλεφθεί 
νομική διάταξη βάσει της οποίας να μπορεί να απαιτείται από τους κατασκευαστές ασφάλεια η 
οποία να καλύπτει βλάβες που προκαλούνται στους ασθενείς και να αναλαμβάνει τα έξοδα που 
προκύπτουν για τα συστήματα υγείας.

Τροπολογία 322
Corinne Lepage
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από τη διάθεση ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά, 
οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν τα ακόλουθα:

Πριν από τη διάθεση ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά, 
οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν τα ακόλουθα:

ότι η ταυτότητα του κατασκευαστή 
μπορεί να εξακριβωθεί και ότι διαθέτει 
τις τεχνικές, επιστημονικές και 
οικονομικές ικανότητες για την 
παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
σύμμορφων με τον παρόντα κανονισμό· 
ότι οι εισαγωγείς κοινοποιούν στις εθνικές 
αρχές και στον διαδικτυακό τους τόπο 
έκθεση που αφορά τις διαδικασίες 
έρευνας για τη διασφάλιση της 
τεχνογνωσίας του κατασκευαστή·

Or. fr

Τροπολογία 323
Nora Berra

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 324
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) ότι ο κατασκευαστής διαθέτει την 
κατάλληλη σύμβαση ασφάλισης αστικής 
ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 8, 
παράγραφος 10, εκτός εάν ο ίδιος ο 
εισαγωγέας μπορεί να εξασφαλίσει 
επαρκή κάλυψη που να αντιστοιχεί στις 
ίδιες απαιτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 325
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) ότι ο κατασκευαστής καλύπτεται 
από επαρκή ασφάλιση αστικής ευθύνης, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 10 α 
(νέα), εκτός εάν ο ίδιος ο εισαγωγέας 
διασφαλίζει την κάλυψη της ασφάλισης 
που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας 
διάταξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το ιατροτεχνολογικό προϊόν εισάγεται από εισαγωγέα τρίτης χώρας, πρέπει επίσης να 
διασφαλίζεται, μέσω της ασφάλισης αστικής ευθύνης, ότι οι ασθενείς που υπέστησαν ζημία από 
ελαττωματικό ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορούν πράγματι να αποζημιωθούν.

Τροπολογία 326
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. cs

Τροπολογία 327
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
ενημερώνουν αμέσως τον κατασκευαστή 
και τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του 
και, κατά περίπτωση, λαμβάνουν τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, να το 

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

ιατροτεχνολογικού προϊόντος, να το 
αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν, μέτρα 
τα οποία και υλοποιούν. Εάν ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ενέχει κίνδυνο, 
ενημερώνουν επίσης αμέσως τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών στα οποία έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν και, κατά περίπτωση, τον 
κοινοποιημένο οργανισμό που εξέδωσε 
πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 45, 
για το επίμαχο ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
παρέχοντας λεπτομέρειες ιδίως όσον 
αφορά τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έχουν υλοποιήσει.

Or. en

Τροπολογία 328
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
ενημερώνουν αμέσως τον κατασκευαστή 
και τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του 
και, κατά περίπτωση, λαμβάνουν τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, να το 
αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν. 
Ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές 
όλων των κρατών μελών και όλους τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρινίζοντας 
την ταυτοποίηση του κατασκευαστή και 
αν είναι μέλος ομίλου επιχειρήσεων, 
προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να 
διεξαγάγουν έρευνα σχετικά με όλα τα 
προϊόντα αυτού του κατασκευαστή και 
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συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά 
μέτρα που έλαβαν.

του ομίλου στον οποίο ανήκει.

Or. fr

Τροπολογία 329
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

9. Οι εισαγωγείς διατηρούν αντίγραφο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, για το χρονικό 
διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 4, στη διάθεση των αρχών 
εποπτείας της αγοράς και εξασφαλίζουν 
ότι η τεχνική τεκμηρίωση και, κατά 
περίπτωση, αντίγραφο του σχετικού 
πιστοποιητικού, καθώς και τυχόν 
συμπληρώματος, που έχει εκδοθεί βάσει 
του άρθρου 45, μπορεί να καταστεί 
διαθέσιμο στις εν λόγω αρχές, έπειτα από 
αίτημά τους προς τον κατασκευαστή ή 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Or. cs

Τροπολογία 330
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια 
εθνική αρχή, έπειτα από αίτησή της, όλες 

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

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

Or. cs

Τροπολογία 331
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 332
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 333
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ότι ο κατασκευαστής και, κατά 
περίπτωση, ο εισαγωγέας έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 24 και στο άρθρο 11 
παράγραφος 3 αντιστοίχως.

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 334
Holger Krahmer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ότι ο κατασκευαστής και, κατά 
περίπτωση, ο εισαγωγέας έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 24 και στο άρθρο 11 
παράγραφος 3 αντιστοίχως.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα είναι δυνατό για τους περισσότερους διανομείς (π.χ. φαρμακοποιούς) να εγγυώνται ότι 
οι κατασκευαστές έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις ιχνηλασιμότητας. Για παράδειγμα, το 
άρθρο 24 παράγραφος 5 απαιτεί από τους κατασκευαστές να αποθηκεύουν τα αναγνωριστικά 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Οι φαρμακοποιοί δεν μπορούν να εγγυηθούν τη 
συμμόρφωση με το εν λόγω άρθρο χωρίς να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων των 
κατασκευαστών.

Τροπολογία 335
Philippe Juvin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ότι ο κατασκευαστής και, κατά 
περίπτωση, ο εισαγωγέας έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 24 και στο άρθρο 11 
παράγραφος 3 αντιστοίχως.

(γ) ότι ο κατασκευαστής και, κατά 
περίπτωση, ο εισαγωγέας έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 και 
ότι το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει 
αποκλειστικό αναγνωριστικό, όπως 
απαιτείται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 
στοιχείο α).

Or. fr

Τροπολογία 336
Gilles Pargneaux
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ των διαφορετικών ρόλων και ευθυνών των 
φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Όλοι οι διανομείς έχουν 
τις ίδιες υποχρεώσεις, ορισμένες εκ των οποίων είναι ενδεχομένως δύσκολο να εκπληρωθούν. 
Η πρόταση αυτή συνδέει τις υποχρεώσεις με τη δραστηριότητα που ασκεί ο διανομέας, 
συμπεριλαμβάνοντας την προσέγγιση που υιοθετείται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του 
κανονισμού 178/2002 σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων.

Τροπολογία 337
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να πραγματοποιείται διαχωρισμός των διαφόρων παραγόντων στο πλαίσιο της αλυσίδας 
εφοδιασμού.

Τροπολογία 338
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο 
στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον 
παρόντα κανονισμό ενημερώνουν αμέσως 
τον κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, 

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

τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και 
τον εισαγωγέα και βεβαιώνονται ότι, εντός 
των ορίων των αντίστοιχων 
δραστηριοτήτων του, έχουν ληφθεί τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και, εάν 
χρειάζεται, για να αποσυρθεί ή να 
ανακληθεί το προϊόν. Εάν ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ενέχει κίνδυνο, 
ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών στα οποία έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν, παρέχοντας λεπτομέρειες ιδίως 
όσον αφορά τη μη συμμόρφωση και τα 
τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα πρόταση δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφορετικών ρόλων και 
αρμοδιοτήτων των ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Όλοι οι διανομείς θα έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, ορισμένες 
από τις οποίες δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, π.χ. θα είναι αδύνατο για τους 
διανομείς να οργανώσουν την ανάκληση ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Οι υποχρεώσεις 
των διανομέων πρέπει να συνδέονται με την δραστηριότητα που ασκεί ένας διανομέας.

Τροπολογία 339
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο 
στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον 
παρόντα κανονισμό ενημερώνουν αμέσως 
τον κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και 
τον εισαγωγέα και βεβαιώνονται ότι έχουν 
ληφθεί τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για 
να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του 

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

αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και, εάν 
χρειάζεται, για να αποσυρθεί ή να 
ανακληθεί το προϊόν. Εάν ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ενέχει κίνδυνο, 
ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών στα οποία έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν, παρέχοντας λεπτομέρειες ιδίως 
όσον αφορά τη μη συμμόρφωση και τα 
τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα πρόταση δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφορετικών ρόλων και 
αρμοδιοτήτων των ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 340
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο 
στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον 
παρόντα κανονισμό ενημερώνουν αμέσως 
τον κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, 
τον εισαγωγέα και τον κοινοποιημένο 
οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με 
τον έλεγχο του προϊόντος εφόσον 
πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν 
κατηγορίας IIα, IIβ και III, καθώς και 
την αρμόδια εθνική αρχή. Βεβαιώνονται, 
εντός των ορίων των δραστηριοτήτων 
τους, ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση του ιατροτεχνολογικού 
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προϊόν, παρέχοντας λεπτομέρειες ιδίως
όσον αφορά τη μη συμμόρφωση και τα 
τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

προϊόντος και, εάν χρειάζεται, για να 
αποσυρθεί ή να ανακληθεί το προϊόν. Εάν 
ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν ενέχει 
κίνδυνο, ενημερώνουν αμέσως τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα 
οποία έχουν καταστήσει διαθέσιμο το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, καθώς και τον 
κοινοποιημένο οργανισμό που είναι 
επιφορτισμένος με την αξιολόγηση του
προϊόντος, εφόσον πρόκειται για 
ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας IIα, 
IIβ και III, παρέχοντας λεπτομέρειες ιδίως 
όσον αφορά τη μη συμμόρφωση και τα 
τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. fr

Τροπολογία 341
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Οι εισαγωγείς διαβιβάζουν στην 
αρμόδια εθνική αρχή, έπειτα από αίτησή 
της, όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος 
από τον κατασκευαστή ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η 
υποχρέωση αυτή θεωρείται ότι 
εκπληρώνεται όταν ο κατασκευαστής ή, 
όπου είναι δυνατό, ο εξουσιοδοτημένος 
για το επίμαχο ιατροτεχνολογικό προϊόν 
αντιπρόσωπος παρέχει τις πληροφορίες 
που ζητούνται. Οι διανομείς 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, έπειτα από αίτημα των τελευταίων, 
για τις ενέργειες που έγιναν ώστε να 
αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν 
καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά.

Or. cs
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Τροπολογία 342
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσωπο αρμόδιο για την κανονιστική 
συμμόρφωση

Πρόσωπο αρμόδιο για τη συμμόρφωση

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες μπορούν να επιμεριστούν σε πολλά πρόσωπα που είναι αρμόδια 
για την κανονιστική συμμόρφωση, την τήρηση των κανόνων παραγωγής ή τη διασφάλιση της 
ποιότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 343
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές διαθέτουν, στο πλαίσιο 
του οργανισμού τους, τουλάχιστον ένα 
ειδικευμένο πρόσωπο με ειδικές γνώσεις 
στον τομέα των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. Οι ειδικές γνώσεις
αποδεικνύονται με έναν από τους δύο 
ακόλουθους τρόπους:

Οι κατασκευαστές διαθέτουν, στο πλαίσιο 
του οργανισμού τους, τουλάχιστον ένα 
αρμόδιο για την συμμόρφωση πρόσωπο 
με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Οι 
εξειδικευμένες γνώσεις αποδεικνύονται με 
δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο 
σπουδών που απονέμεται μετά την 
ολοκλήρωση πανεπιστημιακού κύκλου ή 
ισότιμου κύκλου σπουδών στις φυσικές 
επιστήμες, στην ιατρική, στη 
φαρμακολογία, στις σπουδές μηχανικού ή 
σε άλλο σχετικό γνωστικό αντικείμενο, 
απαραίτητες για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) του 
παρόντος άρθρου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων 
στον τομέα των ιατροτεχνολογικών συσκευών, θα δυσκολευτούν να ανταποκριθούν στις εν 
λόγω απαιτήσεις.

Τροπολογία 344
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές διαθέτουν, στο πλαίσιο 
του οργανισμού τους, τουλάχιστον ένα 
ειδικευμένο πρόσωπο με ειδικές γνώσεις 
στον τομέα των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. Οι ειδικές γνώσεις 
αποδεικνύονται με έναν από τους δύο 
ακόλουθους τρόπους:

Οι κατασκευαστές διαθέτουν, στο πλαίσιο 
του οργανισμού τους, τουλάχιστον ένα 
ειδικευμένο πρόσωπο με τις απαιτούμενες
ειδικές γνώσεις στον τομέα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Οι 
απαιτούμενες ειδικές γνώσεις 
αποδεικνύονται με έναν από τους δύο 
ακόλουθους τρόπους:

Or. de

Τροπολογία 345
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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στον τομέα των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. που αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων 
στον τομέα των ιατροτεχνολογικών συσκευών, θα δυσκολευτούν να ανταποκριθούν στις εν 
λόγω απαιτήσεις.

Τροπολογία 346
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 347
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) με δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον 
τίτλο σπουδών που απονέμεται μετά την 

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

ολοκλήρωση πανεπιστημιακού κύκλου ή 
ισότιμου κύκλου σπουδών 
πανεπιστημιακού επιπέδου στις φυσικές 
επιστήμες, στην ιατρική, στη 
φαρμακολογία, στις σπουδές μηχανικού ή 
σε άλλο σχετικό γνωστικό αντικείμενο και 
με τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική 
πείρα σε κανονιστικά θέματα ή σε 
συστήματα διαχείρισης της ποιότητας στον 
τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 348
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) α. πιστοποιητικό ολοκλήρωσης 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις 
φυσικές επιστήμες, την ιατρική ή την 
τεχνολογία, ή

Or. de

Τροπολογία 349
Peter Liese



PE510.765v01-00 40/92 AM\936125EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 350
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων 
στον τομέα των ιατροτεχνολογικών συσκευών, θα δυσκολευτούν να ανταποκριθούν στις εν 
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λόγω απαιτήσεις.

Τροπολογία 351
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 352
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 353
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) με εκπαίδευση η οποία δίνει τη 
δυνατότητα εκτέλεσης των καθηκόντων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και 
τουλάχιστον διετή επαγγελματική πείρα.
Οι ειδικές γνώσεις πρέπει να 
πιστοποιούνται κατόπιν αιτήματος της 
αρμόδιας αρχής.

Or. de

Τροπολογία 354
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 355
Pat the Cope Gallagher

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) με αναγνωρισμένο επαγγελματικό 
τίτλο που απονέμεται έπειτα από επιτυχή 
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αξιολόγηση της ικανότητας άσκησης του 
επαγγέλματος του μηχανικού στον τομέα 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή της 
παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη ενός καταχωρημένου επαγγελματικού τίτλου διασφαλίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό 
ότι το ειδικευμένο πρόσωπο θα είναι ανάλογα ικανό όσο και ο ειδικός που απαιτείται στο 
πλαίσιο της νομοθεσίας. Ένα παράδειγμα της εν λόγω επαγγελματικής καταχώρισης είναι το 
ειδικευμένο πρόσωπο να πληροί τις εθνικές απαιτήσεις για το Eur Ing, το ευρωπαϊκό μητρώο 
για επαγγελματίες μηχανικούς.

Τροπολογία 356
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) με ένα σύνολο δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποφασίστηκε από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, οι οποίες είναι 
ανάλογες με τον τομέα προϊόντος στον 
οποίο ασκεί τη δραστηριότητά του το 
ειδικευμένο πρόσωπο.

Or. en

Τροπολογία 357
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη εθνικών διατάξεων που 
αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα, οι 
κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων επί παραγγελία μπορούν να 

Με την επιφύλαξη εθνικών διατάξεων που 
αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα, οι 
κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων επί παραγγελία μπορούν να 
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αποδείξουν τις ειδικές τους γνώσεις που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο με διετή 
τουλάχιστον επαγγελματική πείρα στον 
οικείο βιομηχανικό τομέα.

αποδείξουν τις ειδικές τους γνώσεις που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο με διετή 
τουλάχιστον επαγγελματική πείρα στον 
οικείο βιομηχανικό τομέα. Ειδικότερα, 
αυτή η επαγγελματική πείρα 
αποδεικνύεται μέσω της απόκτησης 
πιστοποιητικού επαγγελματικής 
επάρκειας στη διοίκηση επιχειρήσεων και 
την εκπαίδευση ασκουμένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα των ατόμων που είναι αρμόδια για την τήρηση των 
νομικών διατάξεων, πρέπει να διευκρινιστεί ακριβέστερα ότι: άτομα που έχουν λάβει 
εξειδίκευση αρχιτεχνίτη σε κλάδο ιατρικής τεχνολογίας, έχουν στο μέλλον, χωρίς πρόσθετες 
απαιτήσεις, δικαίωμα έναρξης και λειτουργίας επιχείρησης ως κατασκευαστές 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων επί παραγγελία.

Τροπολογία 358
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη εθνικών διατάξεων που 
αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα, οι 
κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων επί παραγγελία μπορούν να 
αποδείξουν τις ειδικές τους γνώσεις που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο με διετή 
τουλάχιστον επαγγελματική πείρα στον 
οικείο βιομηχανικό τομέα.

Με την επιφύλαξη εθνικών διατάξεων που 
αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα, οι 
κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων επί παραγγελία μπορούν να 
αποδείξουν τις απαιτούμενες ειδικές τους 
γνώσεις που αναφέρονται στην πρώτη 
πρόταση της παραγράφου με διετή 
τουλάχιστον επαγγελματική πείρα στον 
οικείο βιομηχανικό τομέα.

Or. de

Τροπολογία 359
Marina Yannakoudakis
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων επί παραγγελία οι οποίοι είναι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον 
ορισμό που δίνεται στη σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων επί παραγγελία οι οποίοι είναι 
εξουσιοδοτημένα φαρμακεία ή πολύ 
μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον 
ορισμό που δίνεται στη σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής

Or. en

Τροπολογία 360
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων επί παραγγελία οι οποίοι είναι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον 
ορισμό που δίνεται στη σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων επί παραγγελία οι οποίοι είναι 
εξουσιοδοτημένα φαρμακεία ή πολύ 
μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον 
ορισμό που δίνεται στη σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φαρμακοποιοί παρασκευάζουν ορισμένα επί μέτρω για την εξυπηρέτηση ατομικών αναγκών 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως κρέμες. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, εκπαιδεύονται 
στην παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων, ενώ κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής 
άσκησής τους εφαρμόζουν στην πράξη τις αποκτηθείσες γνώσεις τους. Η απαίτηση διετούς 
πείρας είναι υπερβολική και ενδέχεται να μειώσει την ικανότητα άσκησης της εν λόγω 
σημαντικής δραστηριότητας από τους φαρμακοποιούς.

Τροπολογία 361
Holger Krahmer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ειδικευμένο πρόσωπο είναι 
τουλάχιστον υπεύθυνο να εξασφαλίζει τα 
ακόλουθα:

2. Το αρμόδιο για την συμμόρφωση
πρόσωπο είναι τουλάχιστον υπεύθυνο να 
εξασφαλίζει τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες μπορούν να επιμεριστούν σε πολλά πρόσωπα που είναι αρμόδια 
για την κανονιστική συμμόρφωση, την τήρηση των κανόνων παραγωγής ή τη διασφάλιση της 
ποιότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 362
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ότι ο τεχνικός φάκελος και η δήλωση 
συμμόρφωσης έχουν καταρτιστεί και 
ενημερώνονται κανονικά·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τεχνικός φάκελος και η δήλωση συμμόρφωσης αποτελούν μέρος των γενικών υποχρεώσεων 
του κατασκευαστή.

Τροπολογία 363
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ότι ο τεχνικός φάκελος και η δήλωση 
συμμόρφωσης έχουν καταρτιστεί και 
ενημερώνονται κανονικά·

(β) ότι οι υποχρεώσεις αναφοράς βάσει 
των άρθρων 61 έως 66 εκπληρώνονται·

Or. de

Τροπολογία 364
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ότι οι υποχρεώσεις αναφοράς βάσει των 
άρθρων 61 έως 66 εκπληρώνονται·

(γ) ότι οι υποχρεώσεις αναφοράς βάσει των 
άρθρων 59 και 61 έως 66 εκπληρώνονται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα περιλαμβάνει τις ευθύνες για την αναφορά σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων.

Τροπολογία 365
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στην περίπτωση των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων υπό 
δοκιμή, ότι η δήλωση που αναφέρεται 
στο σημείο 4.1 του κεφαλαίου ΙΙ του 
παραρτήματος XIV έχει εκδοθεί.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 366
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στην περίπτωση των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων υπό 
δοκιμή, ότι η δήλωση που αναφέρεται 
στο σημείο 4.1 του κεφαλαίου ΙΙ του 
παραρτήματος XIV έχει εκδοθεί.

(δ) Όταν περισσότερα από ένα πρόσωπα 
που είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση 
είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση των 
θεμάτων σύμφωνα με το σημείο α) της 
παρούσας παραγράφου, οι αντίστοιχες 
υποχρεώσεις καταγράφονται εγγράφως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τεχνικός φάκελος και η δήλωση συμμόρφωσης αποτελούν μέρος των γενικών υποχρεώσεων 
του κατασκευαστή.

Τροπολογία 367
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στην περίπτωση των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων υπό δοκιμή, 
ότι η δήλωση που αναφέρεται στο σημείο 
4.1 του κεφαλαίου ΙΙ του παραρτήματος 
XIV έχει εκδοθεί.

(δ) στην περίπτωση των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων υπό δοκιμή, 
ότι η δήλωση που αναφέρεται στο σημείο 
4.1 του κεφαλαίου ΙΙ του παραρτήματος 
XIV έχει εκδοθεί και ότι οι υποχρεώσεις
για την αναφορά σοβαρών ανεπιθύμητων 
συμβάντων πληρούνται.

Or. en

Τροπολογία 368
Thomas Ulmer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που είναι υπεύθυνα 
(σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση 
του εδαφίου) περισσότερα εξειδικευμένα 
άτομα, οι τομείς αρμοδιότητάς τους 
καθορίζονται γραπτώς.

Or. de

Τροπολογία 369
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ειδικευμένο πρόσωπο δεν 
αντιμετωπίζεται δυσμενέστερα στο πλαίσιο 
του οργανισμού του κατασκευαστή λόγω 
της ορθής εκπλήρωσης των καθηκόντων 
του.

3. Το αρμόδιο για την συμμόρφωση
πρόσωπο δεν αντιμετωπίζεται 
δυσμενέστερα στο πλαίσιο του οργανισμού 
του κατασκευαστή λόγω της ορθής 
εκπλήρωσης των καθηκόντων του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες μπορούν να επιμεριστούν σε πολλά πρόσωπα που είναι αρμόδια 
για την κανονιστική συμμόρφωση, την τήρηση των κανόνων παραγωγής ή τη διασφάλιση της 
ποιότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 370
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι 4. Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι 
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διαθέτουν, στο πλαίσιο του οργανισμού 
τους, τουλάχιστον ένα ειδικευμένο
πρόσωπο με ειδικές γνώσεις στον τομέα 
των κανονιστικών απαιτήσεων για 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην Ένωση. 
Οι ειδικές γνώσεις αποδεικνύονται με έναν 
από τους δύο ακόλουθους τρόπους:

διαθέτουν, στο πλαίσιο του οργανισμού 
τους, τουλάχιστον ένα αρμόδιο για την 
συμμόρφωση πρόσωπο με εξειδικευμένες
γνώσεις στον τομέα των απαιτήσεων για 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην Ένωση. 
Οι εξειδικευμένες γνώσεις αποδεικνύονται
με δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο 
σπουδών που απονέμεται μετά την 
ολοκλήρωση πανεπιστημιακού κύκλου ή 
ισότιμου κύκλου σπουδών στις φυσικές 
επιστήμες, στην ιατρική, στη 
φαρμακολογία, στις σπουδές μηχανικού ή 
σε άλλο σχετικό γνωστικό αντικείμενο, 
απαραίτητες για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες μπορούν να επιμεριστούν σε πολλά πρόσωπα που είναι αρμόδια 
για την κανονιστική συμμόρφωση, την τήρηση των κανόνων παραγωγής ή τη διασφάλιση της 
ποιότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 371
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες μπορούν να επιμεριστούν σε πολλά πρόσωπα που είναι αρμόδια 
για την κανονιστική συμμόρφωση, την τήρηση των κανόνων παραγωγής ή τη διασφάλιση της 
ποιότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 372
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 373
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες μπορούν να επιμεριστούν σε πολλά πρόσωπα που είναι αρμόδια 
για την κανονιστική συμμόρφωση, την τήρηση των κανόνων παραγωγής ή τη διασφάλιση της 
ποιότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 374
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 375
Pat the Cope Gallagher

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) με αναγνωρισμένο επαγγελματικό 
τίτλο που απονέμεται έπειτα από επιτυχή 
αξιολόγηση της ικανότητας άσκησης του 
επαγγέλματος του μηχανικού στον τομέα 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή της 
παραγωγής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη ενός καταχωρημένου επαγγελματικού τίτλου διασφαλίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό 
ότι το ειδικευμένο πρόσωπο θα είναι ανάλογα ικανό όσο και ο ειδικός που απαιτείται στο 
πλαίσιο της νομοθεσίας. Ένα παράδειγμα της εν λόγω επαγγελματικής καταχώρισης είναι το 
ειδικευμένο πρόσωπο να πληροί τις εθνικές απαιτήσεις για το Eur Ing, το ευρωπαϊκό μητρώο 
για επαγγελματίες μηχανικούς.

Τροπολογία 376
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τροποποιεί ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά ή 
έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να θίγεται, 
ενδεχομένως, η συμμόρφωση με τις 
ισχύουσες απαιτήσεις.

(γ) τροποποιεί ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά ή 
έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να θίγεται, 
ενδεχομένως, η συμμόρφωση με τις 
ισχύουσες απαιτήσεις· σε αυτό 
περιλαμβάνεται η επαναχρησιμοποίηση 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος εκτός 
των προδιαγραφών που καθορίζονται 
στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

Or. en

Τροπολογία 377
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
πρόσωπα τα οποία, ενώ δεν θεωρούνται 
κατασκευαστές κατά την έννοια του 
άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 19, 
συναρμολογούν ή προσαρμόζουν ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που κυκλοφορεί 
ήδη στην αγορά για την προβλεπόμενη 

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή 
ανατίθενται στον διανομέα, τον 
εισαγωγέα ή σε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο στην περίπτωση της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) μόνο εάν το 
σχετικό προϊόν κατασκευάζεται σε τρίτη 
χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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χρήση του για έναν συγκεκριμένο ασθενή. Για προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται 
εντός της ΕΕ αρκεί η πιστοποίηση του 
κατασκευαστή για την τήρηση των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
πρόσωπα τα οποία, ενώ δεν θεωρούνται 
κατασκευαστές κατά την έννοια του 
άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 19, 
συναρμολογούν ή προσαρμόζουν ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που κυκλοφορεί 
ήδη στην αγορά για την προβλεπόμενη 
χρήση του για έναν συγκεκριμένο ασθενή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται με 
δικό τους σήμα, αγοράζοντας βοηθήματα ακοής ή γυαλιά οράσεως από κατασκευαστές τα οποία 
στη συνέχεια διαθέτουν στην αγορά με τη δική τους επωνυμία. Αυτές οι επιχειρήσεις, σύμφωνα 
με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής, πρέπει να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους 
πραγματικούς κατασκευαστές. Αυτό για προϊόντα τα οποία προέρχονται από την ΕΕ είναι 
δυσανάλογο, διότι εδώ ο κατασκευαστής αναλαμβάνει ήδη εκτεταμένες υποχρεώσεις.

Τροπολογία 378
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
πρόσωπα τα οποία, ενώ δεν θεωρούνται 
κατασκευαστές κατά την έννοια του 
άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 19, 
συναρμολογούν ή προσαρμόζουν ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που κυκλοφορεί 
ήδη στην αγορά για την προβλεπόμενη 
χρήση του για έναν συγκεκριμένο ασθενή.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
πρόσωπα τα οποία, ενώ δεν θεωρούνται 
κατασκευαστές κατά την έννοια του 
άρθρου 2 παράγραφος 2 σημείο 19, 
συναρμολογούν ή προσαρμόζουν ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που κυκλοφορεί 
ήδη στην αγορά για την προβλεπόμενη 
χρήση του για έναν συγκεκριμένο ασθενή.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en
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Τροπολογία 379
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν καταστεί διαθέσιμο το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που έχει 
επισημανθεί εκ νέου ή επανασυσκευαστεί, 
ο διανομέας ή ο εισαγωγέας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 ενημερώνει 
τον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους στο οποίο σχεδιάζει 
να καταστήσει διαθέσιμο το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν και, ύστερα από 
αίτησή τους, τους προμηθεύει δείγμα ή 
μακέτα του ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
που έχει επισημανθεί εκ νέου ή 
επανασυσκευαστεί, καθώς και τυχόν 
μεταφρασμένη επισήμανση και οδηγίες 
χρήσης. Υποβάλλει στην αρμόδια αρχή 
πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί από 
κοινοποιημένο οργανισμό που αναφέρεται 
στο άρθρο 29, ο οποίος έχει οριστεί για τον 
τύπο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
που υποβάλλονται στις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία α) 
και β), πιστοποιητικό το οποίο πιστοποιεί 
ότι το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας 
συνάδει με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην παράγραφο 3.

4. Τουλάχιστον 28 ημερολογιακές ημέρες 
πριν καταστεί διαθέσιμο το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που έχει 
επισημανθεί εκ νέου ή επανασυσκευαστεί, 
ο διανομέας ή ο εισαγωγέας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 ενημερώνει 
τον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους στο οποίο σχεδιάζει 
να καταστήσει διαθέσιμο το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν και, ύστερα από 
αίτησή τους, τους προμηθεύει δείγμα του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που έχει 
επισημανθεί εκ νέου ή επανασυσκευαστεί, 
καθώς και τυχόν μεταφρασμένη 
επισήμανση και οδηγίες χρήσης. Εντός 
του ίδιου χρονικού διαστήματος των 28 
ημερολογιακών ημερών υποβάλλει στην 
αρμόδια αρχή πιστοποιητικό, που έχει 
εκδοθεί από κοινοποιημένο οργανισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 29, ο οποίος έχει 
οριστεί για τον τύπο των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
υποβάλλονται στις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία α) και 
β), πιστοποιητικό το οποίο πιστοποιεί ότι 
το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας 
συνάδει με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην παράγραφο 3.

Or. cs

Τροπολογία 380
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 381
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα μίας χρήσης
και επανεπεξεργασία τους

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
προορίζονται για μία χρήση και 
επανεπεξεργασία τους

Or. en

Τροπολογία 382
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επανεπεξεργάζεται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν μίας χρήσης για να το καταστήσει 
κατάλληλο για περαιτέρω χρήση εντός της 
Ένωσης θεωρείται ο κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και αναλαμβάνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει ο κατασκευαστής, 
οι οποίες ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επανεπεξεργάζεται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν μίας χρήσης για να το καταστήσει 
κατάλληλο για περαιτέρω χρήση εντός της 
Ένωσης, εφόσον το προϊόν δεν 
συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των 
προϊόντων που είναι ακατάλληλα για 
επανεπεξεργασία, θεωρείται ο 
κατασκευαστής του επανεπεξεργασμένου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και 
αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που υπέχει ο 
κατασκευαστής, οι οποίες ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. cs
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Τροπολογία 383
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επανεπεξεργάζεται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν μίας χρήσης για να το καταστήσει 
κατάλληλο για περαιτέρω χρήση εντός της 
Ένωσης θεωρείται ο κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και αναλαμβάνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει ο κατασκευαστής, 
οι οποίες ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επανεπεξεργάζεται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που προορίζεται για μία χρήση για 
να το καταστήσει κατάλληλο για 
περαιτέρω χρήση εντός της Ένωσης 
θεωρείται ο κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και αναλαμβάνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει ο κατασκευαστής, 
οι οποίες ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 384
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επανεπεξεργάζεται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν μίας χρήσης για να το καταστήσει 
κατάλληλο για περαιτέρω χρήση εντός της 
Ένωσης θεωρείται ο κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και αναλαμβάνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει ο κατασκευαστής, 
οι οποίες ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επανεπεξεργάζεται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν μίας χρήσης για να το καταστήσει 
κατάλληλο για περαιτέρω χρήση εντός της 
Ένωσης θεωρείται ο κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και αναλαμβάνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει ο κατασκευαστής, 
οι οποίες ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Νοσοκομεία, τα οποία 
επανεπεξεργάζονται στις εγκαταστάσεις 
τους προϊόντα μίας χρήσης, δεν 
θεωρούνται κατασκευαστές. Για την 
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εσωτερική επανεπεξεργασία πρέπει 
ωστόσο να διαθέτουν την απαραίτητη 
τεχνική επάρκεια και ασφάλεια αστικής 
ευθύνης, η οποία να τους προστατεύει σε 
περίπτωση προβλημάτων κατά την 
επανεπεξεργασία.

Or. de

Τροπολογία 385
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επανεπεξεργάζεται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν μίας χρήσης για να το καταστήσει 
κατάλληλο για περαιτέρω χρήση εντός της 
Ένωσης θεωρείται ο κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και αναλαμβάνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει ο κατασκευαστής, 
οι οποίες ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων 
υγείας όπως ορίζονται στο άρθρο 4.4, που 
επανεπεξεργάζεται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν μίας χρήσης για να το καταστήσει 
κατάλληλο για περαιτέρω χρήση εντός της 
Ένωσης θεωρείται ο κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και αναλαμβάνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει ο κατασκευαστής, 
οι οποίες ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των ασθενών πρέπει να διασφαλίζεται ανεξάρτητα από το ποιος επανεπεξεργάζεται 
το ιατροτεχνολογικό προϊόν μίας χρήσης. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταστεί σαφές ότι όλοι οι 
φορείς επανεπεξεργασίας, όπως νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα υγείας, πρέπει να τηρούν τις 
ίδιες απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων που ισχύουν για το πρωτότυπο κατασκευασθέν 
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Τροπολογία 386
Christel Schaldemose
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επανεπεξεργάζεται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν μίας χρήσης για να το καταστήσει 
κατάλληλο για περαιτέρω χρήση εντός της 
Ένωσης θεωρείται ο κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και αναλαμβάνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει ο κατασκευαστής, 
οι οποίες ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επανεπεξεργάζεται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν μίας χρήσης για να το καταστήσει 
κατάλληλο για περαιτέρω χρήση εντός της 
Ένωσης θεωρείται ο κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και αναλαμβάνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει ο κατασκευαστής, 
οι οποίες ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Η εν λόγω απαίτηση ισχύει 
επίσης για τα νοσοκομεία και άλλα 
ιδρύματα υγείας, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 24.

Or. da

Τροπολογία 387
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επανεπεξεργάζεται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν μίας χρήσης για να το καταστήσει 
κατάλληλο για περαιτέρω χρήση εντός της 
Ένωσης θεωρείται ο κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και αναλαμβάνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει ο 
κατασκευαστής, οι οποίες ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επανεπεξεργάζεται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν μίας χρήσης για να το καταστήσει 
κατάλληλο για περαιτέρω χρήση εντός της 
Ένωσης συμμορφώνεται με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που έχει ορίσει η 
Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
προκειμένου να διασφαλίσει την ασφαλή 
επανεπεξεργασία του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επανεπεξεργασία πρέπει να υπόκειται σε απαιτήσεις ασφαλείας, οι οποίες ωστόσο πρέπει να 
ορίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων
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Τροπολογία 388
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μόνο τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
μίας χρήσης που έχουν διατεθεί στην 
ενωσιακή αγορά βάσει του παρόντος 
κανονισμού ή, πριν από [ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], 
βάσει της οδηγίας 90/385/EΟΚ ή της 
οδηγίας 93/42/EΟΚ μπορούν να 
υποβληθούν σε επανεπεξεργασία.

2. Μόνο τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
μίας χρήσης που έχουν διατεθεί στην 
ενωσιακή αγορά βάσει του παρόντος 
κανονισμού ή, πριν από [ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], 
βάσει της οδηγίας 90/385/EΟΚ ή της 
οδηγίας 93/42/EΟΚ μπορούν να 
υποβληθούν σε επανεπεξεργασία και μόνο 
εφόσον επιτρέπεται από την εθνική 
νομοθεσία και μπορεί να αποδειχθεί από 
τον φορέα επεξεργασίας ότι είναι 
ασφαλής για τον ασθενή.

Or. en

Τροπολογία 389
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μόνο τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
μίας χρήσης που έχουν διατεθεί στην 
ενωσιακή αγορά βάσει του παρόντος 
κανονισμού ή, πριν από [ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], 
βάσει της οδηγίας 90/385/EΟΚ ή της 
οδηγίας 93/42/EΟΚ μπορούν να 
υποβληθούν σε επανεπεξεργασία.

2. Μόνο τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
που προορίζονται για μία χρήση που 
έχουν διατεθεί στην ενωσιακή αγορά βάσει 
του παρόντος κανονισμού ή, πριν από 
[ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού], βάσει της οδηγίας 
90/385/EΟΚ ή της οδηγίας 93/42/EΟΚ 
μπορούν να υποβληθούν σε 
επανεπεξεργασία.

Or. en
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Τροπολογία 390
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει, 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, με προδιαγραφές για τις 
τυποποιήσιμες, αναπαράξιμες, 
αποτελεσματικές διαδικασίες 
καθαρισμού, απολύμανσης και 
αποστείρωσης βάσει της εκτίμησης 
κινδύνου ιατροτεχνολογικού προϊόντος, 
καθώς και απαιτήσεις ως προς τα 
συστήματα υγιεινής, πρόληψης 
λοιμώξεων, διαχείρισης ποιότητας και 
τεκμηρίωσης για το φυσικό και νομικό 
πρόσωπο που επανεπεξεργάζεται το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν. Οι εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την 
διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να πραγματοποιείται στην ευρωπαϊκή 
εσωτερική αγορά βάσει κοινών κατευθυντήριων γραμμών, για την επίτευξη ενιαίου επιπέδου 
προστασίας. Υφιστάμενες εθνικές διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση αναφοράς 
για την επεξεργασία.

Τροπολογία 391
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν πρόκειται για επανεπεξεργασία 3. Δεν επιτρέπεται η επανεπεξεργασία 
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ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας χρήσης 
για χρήση κρίσιμης σημασίας, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο επανεπεξεργασία 
που θεωρείται ασφαλής βάσει των 
τελευταίων επιστημονικών στοιχείων.

εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων μίας χρήσης και προϊόντων 
επεμβατικής τεχνολογίας χειρουργικού 
τύπου μίας χρήσης.

Or. fr

Τροπολογία 392
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν πρόκειται για επανεπεξεργασία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας χρήσης 
για χρήση κρίσιμης σημασίας, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο επανεπεξεργασία 
που θεωρείται ασφαλής βάσει των 
τελευταίων επιστημονικών στοιχείων.

3. Εάν πρόκειται για επανεπεξεργασία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας χρήσης 
για χρήση κρίσιμης σημασίας, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο επανεπεξεργασία 
που θεωρείται ασφαλής βάσει των 
τελευταίων επιστημονικών στοιχείων. 
Πραγματικά παραδείγματα αποτελούν, εν 
προκειμένω, οι «Απαιτήσεις υγιεινής 
κατά την επεξεργασία ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων», που εξέδωσαν ως σύσταση η 
«Επιτροπή για την υγιεινή των 
νοσοκομείων και την πρόληψη των 
λοιμώξεων» (KRINKO) του Ιδρύματος 
Robert Koch και το Ομοσπονδιακό 
Ίδρυμα Φαρμάκων και 
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (BfArM).

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων αποτελεί πρακτική η οποία εφαρμόζεται 
κατάλληλα σε πολλά κράτη μέλη. Πρέπει να διαθέτει επιστημονική βάση και να 
πραγματοποιείται σε κατάλληλο πλαίσιο. Για τον σκοπό αυτόν, οι αναφερθείσες συστάσεις 
παρέχουν ορθό πλαίσιο.

Τροπολογία 393
Marina Yannakoudakis
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν πρόκειται για επανεπεξεργασία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας χρήσης 
για χρήση κρίσιμης σημασίας, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο επανεπεξεργασία 
που θεωρείται ασφαλής βάσει των 
τελευταίων επιστημονικών στοιχείων.

3. Εάν πρόκειται για επανεπεξεργασία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας χρήσης 
για χρήση κρίσιμης σημασίας, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο επανεπεξεργασία 
που θεωρείται ασφαλής βάσει των 
τελευταίων επιστημονικών στοιχείων. 
Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη 
επιστημονικά στοιχεία σε περιπτώσεις 
όπου η κατάσταση είναι κρίσιμη λόγω 
της σοβαρότητας της νόσου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για παράδειγμα, ενέσεις αδρεναλίνης σε ασθενείς με αλλεργίες.

Τροπολογία 394
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση επανεπεξεργασίας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης, το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα κάθε 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων σαφών 
ενδείξεων σχετικά με το πόσες φορές 
έγινε επανεπεξεργασία του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Or. en
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Τροπολογία 395
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθορίζει 
το μέγιστο αριθμό φορών που μπορεί να 
γίνει επανεπεξεργασία ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος μίας 
χρήσης και εγγυάται ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν έχει υποστεί 
επανεπεξεργασία περισσότερες από τις 
καθορισμένες φορές. 

Or. en

Τροπολογία 396
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, εκδίδοντας εκτελεστικές
πράξεις, καταρτίζει και επικαιροποιεί 
τακτικά έναν κατάλογο κατηγοριών ή
ομάδων ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
μίας χρήσης για χρήση κρίσιμης σημασίας, 
τα οποία μπορούν να υποβληθούν σε 
επανεπεξεργασία, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

4. Η Επιτροπή, εκδίδοντας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, καταρτίζει και 
επικαιροποιεί τακτικά έναν κατάλογο 
κατηγοριών και ομάδων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας χρήσης 
για χρήση κρίσιμης σημασίας, τα οποία 
μπορούν να υποβληθούν σε 
επανεπεξεργασία, λόγω πραγματικού 
κινδύνου για την ασφάλεια. Οι εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 89.

Or. cs

Τροπολογία 397
Nora Berra



AM\936125EL.doc 65/92 PE510.765v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, εκδίδοντας εκτελεστικές
πράξεις, καταρτίζει και επικαιροποιεί 
τακτικά έναν κατάλογο κατηγοριών ή 
ομάδων ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
μίας χρήσης για χρήση κρίσιμης 
σημασίας, τα οποία μπορούν να 
υποβληθούν σε επανεπεξεργασία, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

4. Η Επιτροπή, εκδίδοντας κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, καταρτίζει και 
επικαιροποιεί τακτικά έναν κατάλογο 
κατηγοριών ή ομάδων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που προορίζονται για μία 
χρήση για χρήση κρίσιμης σημασίας, τα 
οποία μπορούν να υποβληθούν σε 
επανεπεξεργασία, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3. Οι εν λόγω πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση θεσπίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 89.

Or. en

Τροπολογία 398
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, καταρτίζει και επικαιροποιεί
τακτικά έναν κατάλογο κατηγοριών ή 
ομάδων ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
μίας χρήσης για χρήση κρίσιμης σημασίας, 
τα οποία μπορούν να υποβληθούν σε 
επανεπεξεργασία, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 88 παράγραφος 3.

4. Η Επιτροπή, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, καταρτίζει τακτικά έναν κατάλογο 
κατηγοριών ή ομάδων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων μίας χρήσης για χρήση κρίσιμης 
σημασίας, τα οποία μπορούν να 
υποβληθούν σε επανεπεξεργασία, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3. Ο 
κατάλογος περιλαμβάνει, επίσης, 
απαιτήσεις ως προς τα συστήματα 
υγιεινής, πρόληψης λοιμώξεων, 
διαχείρισης ποιότητας και τεκμηρίωσης 
για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 
επεξεργάζονται αυτά τα ιδιαιτέρως 
ευαίσθητα προϊόντα, και επικαιροποιείται 
τακτικά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Για την ασφαλή επανεπεξεργασία προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται σε ιδιαιτέρως 
ευαίσθητους τομείς, είναι αναγκαία η ύπαρξη απαιτήσεων σχετικά με τα προσόντα και τον 
εξοπλισμό του φορέα επανεπεξεργασίας. Οι απαιτήσεις πρέπει να καθοριστούν από την 
Επιτροπή ώστε να είναι ενιαίο το επίπεδο προστασίας στην ΕΕ.

Τροπολογία 399
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το όνομα και η διεύθυνση του 
κατασκευαστή του αρχικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος μίας χρήσης
δεν εμφανίζονται πλέον στην επισήμανση 
αλλά αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος.

Το όνομα και η διεύθυνση του 
κατασκευαστή του αρχικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που 
προορίζονται για μία χρήση δεν 
εμφανίζονται πλέον στην επισήμανση αλλά 
αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού
προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 400
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
διατηρήσει ή να εισαγάγει εθνικές 
διατάξεις που απαγορεύουν, στο έδαφός 
του και για λόγους προστασίας της 
δημόσιας υγείας που αφορούν ειδικά το 
εν λόγω κράτος μέλος, τα ακόλουθα:

διαγράφεται

(α) την επανεπεξεργασία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 



AM\936125EL.doc 67/92 PE510.765v01-00

EL

χρήσης και τη μεταφορά 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη 
χώρα με σκοπό την επανεπεξεργασία 
τους·
(β) τη διαθεσιμότητα των 
επανεπεξεργασμένων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων μίας χρήσης.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη 
τις εθνικές διατάξεις και τους λόγους για 
τους οποίους τις εισάγουν. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει την πληροφορία αυτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 72 της πρότασης της Επιτροπής προβλέπεται η διαδικασία αξιολόγησης για 
συμμορφούμενα προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια. Για 
την προστασία της εσωτερικής αγοράς, αυτή η διαδικασία πρέπει να εφαρμοστεί και σχετικά με 
επανεπεξεργασμένα προϊόντα.

Τροπολογία 401
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι ασθενείς ενημερώνονται πάντα 
όταν χρησιμοποιείται επανεπεξεργασμένο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν μίας χρήσης.

Or. en

Τροπολογία 402
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, και σε συνεργασία με το Διεθνές 
φόρουμ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
και τους διεθνείς οργανισμούς 
τυποποίησης, καθορίζει ένα σαφές 
σύνολο υψηλών προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας για την επανεπεξεργασία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης, καθώς και ειδικές απαιτήσεις για 
τους κατασκευαστές 
επανεπεξεργασμένων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 403
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την επανεπεξεργασία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης και τη μεταφορά 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη 
χώρα με σκοπό την επανεπεξεργασία τους·

(α) την επανεπεξεργασία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
προορίζονται για μία χρήση και τη 
μεταφορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
που προορίζονται για μία χρήση σε άλλο 
κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα με σκοπό 
την επανεπεξεργασία τους·

Or. en

Τροπολογία 404
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη διαθεσιμότητα των 
επανεπεξεργασμένων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων μίας χρήσης.

(β) τη διαθεσιμότητα των 
επανεπεξεργασμένων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που προορίζονται για μία 
χρήση.

Or. en

Τροπολογία 405
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα μίας χρήσης 

και επανεπεξεργασία
Ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν μίας 
χρήσης δεν αποτελεί αντικείμενο 
επανεπεξεργασίας με σκοπό την 
επαναχρησιμοποίησή του στην 
ευρωπαϊκή αγορά.

Or. fr

Τροπολογία 406
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάρτα εμφυτεύματος Πληροφορίες σχετικά με τα εμφυτεύσιμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και την κάρτα 
εμφυτεύματος

Or. en



PE510.765v01-00 70/92 AM\936125EL.doc

EL

Τροπολογία 407
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάρτα εμφυτεύματος Πληροφορίες σχετικά με τα εμφυτεύσιμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Or. en

Justification

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Τροπολογία 408
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κατασκευαστής εμφυτεύσιμου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος παρέχει, μαζί 
με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, μια κάρτα 
εμφυτεύματος, η οποία δίνεται στον 
συγκεκριμένο ασθενή στον οποίο έχει 
εμφυτευθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν.

1. Ο κατασκευαστής εμφυτεύσιμου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος παρέχει, μαζί 
με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, μια κάρτα 
εμφυτεύματος, η οποία δίνεται στον 
συγκεκριμένο ασθενή στον οποίο έχει 
εμφυτευθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για 
υλικό σφραγίσματος δοντιών, άγκιστρα 
και ράμματα.

Or. fr
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Τροπολογία 409
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κατασκευαστής εμφυτεύσιμου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος παρέχει, 
μαζί με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, μια 
κάρτα εμφυτεύματος, η οποία δίνεται 
στον συγκεκριμένο ασθενή στον οποίο 
έχει εμφυτευθεί το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν.

1. Ο κατασκευαστής εμφυτεύσιμου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος διαθέτει εκ 
των προτέρων στον επαγγελματία του 
υγειονομικού κλάδου ή σε οιοδήποτε 
συναφές άτομο, στον συγκεκριμένο 
ασθενή στον οποίο πρόκειται να 
εμφυτευθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
τις πληροφορίες που θα περιληφθούν σε 
διαβατήριο ή κάρτα εμφυτεύσιμου 
προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 410
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κατασκευαστής εμφυτεύσιμου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος παρέχει, μαζί 
με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, μια κάρτα 
εμφυτεύματος, η οποία δίνεται στον 
συγκεκριμένο ασθενή στον οποίο έχει 
εμφυτευθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν.

1. Ο κατασκευαστής εμφυτεύσιμου  
ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
αποστειρωμένης συσκευασίας παρέχει 
στον εκπρόσωπο του τομέα της υγείας, 
μαζί με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, μια 
κάρτα εμφυτεύματος ή μία καρτέλα 
πληροφοριών εμφυτεύματος, που δίνεται 
στον συγκεκριμένο ασθενή στον οποίο έχει 
εμφυτευθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Υπεύθυνο για την παροχή και διαβίβαση 
των δεδομένων στη βάση δεδομένων 
είναι το άτομο που πραγματοποιεί την 
εμφύτευση.
Εξαιρούνται τα ακόλουθα εμφυτεύματα: 
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ράμματα, εργαλεία συρραφής, βίδες, 
πλάκες και εξαρτήματα ορθοπεδικών 
εμφυτευμάτων.
Η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων 
ανανεώνει και ελέγχει τακτικά τον 
κατάλογο των εξαιρούμενων 
εμφυτευμάτων. Αυτές οι εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται η διαβίβαση των δεδομένων και στη βάση δεδομένων Eudamed.

Τροπολογία 411
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κατασκευαστής εμφυτεύσιμου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος παρέχει, μαζί 
με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, μια κάρτα 
εμφυτεύματος, η οποία δίνεται στον
συγκεκριμένο ασθενή στον οποίο έχει 
εμφυτευθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν.

1. Ο κατασκευαστής εμφυτεύσιμου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος παρέχει, μαζί 
με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, μια κάρτα 
εμφυτεύματος, η οποία δίνεται στον 
επαγγελματία υγείας που εμφυτεύει το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, ο οποίος:

Or. en

Τροπολογία 412
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κατασκευαστής εμφυτεύσιμου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος παρέχει, 
μαζί με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, μια 

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 89 προκειμένου να 
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κάρτα εμφυτεύματος, η οποία δίνεται στον 
συγκεκριμένο ασθενή στον οποίο έχει 
εμφυτευθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν.

προσδιορίζει τα εμφυτεύσιμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, μαζί με τα 
οποία ο κατασκευαστής παρέχει μια 
κάρτα εμφυτεύματος, η οποία μπορεί να 
παρέχεται σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή 
και περιέχει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η οποία 
δίνεται στον συγκεκριμένο ασθενή στον 
οποίο έχει εμφυτευθεί το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ των εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων για τα οποία απαιτούνται οι εν λόγω κάρτες εμφυτεύματος, όπως για παράδειγμα, 
στην περίπτωση των εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων: ράμματα, χειρουργικές 
λαβίδες, περόνες, κοχλίες και οδοντιατρικά υλικά πλήρωσης.

Τροπολογία 413
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κατασκευαστής εμφυτεύσιμου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος παρέχει, μαζί 
με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, μια κάρτα 
εμφυτεύματος, η οποία δίνεται στον 
συγκεκριμένο ασθενή στον οποίο έχει 
εμφυτευθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν.

1. Ο κατασκευαστής εμφυτεύσιμου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος παρέχει, μαζί 
με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, μια κάρτα 
εμφυτεύματος, η οποία δίνεται στον 
συγκεκριμένο ασθενή στον οποίο έχει 
εμφυτευθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν. Η 
κάρτα εμφυτεύματος είναι επίσης 
διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή και τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
νοσοκομεία και οι κλινικές τη διατηρούν 
σε ηλεκτρονική μορφή στο αρχείο τους, 
ώστε να προωθείται εύκολα στους 
ασθενείς που τη ζητούν.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τα 
ελαττωματικά εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη της γαλλικής εταιρείας PIP.

Τροπολογία 414
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κατασκευαστής εμφυτεύσιμου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος παρέχει, μαζί 
με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, μια κάρτα 
εμφυτεύματος, η οποία δίνεται στον
συγκεκριμένο ασθενή στον οποίο έχει 
εμφυτευθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν.

1. Ο κατασκευαστής εμφυτεύσιμου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος παρέχει, μαζί 
με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
πληροφορίες οι οποίες δίνονται στον 
επαγγελματία υγείας που εμφυτεύει το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν και ο οποίος θα 
είναι υπεύθυνος:
- να δώσει τις εν λόγω πληροφορίες στον 
ασθενή· και

- να καταχωρίσει τις εν λόγω 
πληροφορίες στο ιατρικό ιστορικό του 
ασθενούς.

Or. en

Justification

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Τροπολογία 415
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κατασκευαστής εμφυτεύσιμου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος παρέχει, μαζί 
με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, μια κάρτα 
εμφυτεύματος, η οποία δίνεται στον 
συγκεκριμένο ασθενή στον οποίο έχει 
εμφυτευθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν.

1. Ο κατασκευαστής εμφυτεύσιμου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος παρέχει, μαζί 
με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, μια κάρτα 
εμφυτεύματος, η οποία δίνεται στον 
συγκεκριμένο ασθενή στον οποίο έχει 
εμφυτευθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Η ηλεκτρονική έκδοση των εν λόγω 
πληροφοριών φυλάσσεται και τίθεται στη 
διάθεση του ασθενούς κατόπιν αιτήματος 
του κατασκευαστή, εφόσον το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν εμφυτεύεται 
στον ασθενή.

Or. en

Τροπολογία 416
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- να καταχωρεί όλες τις πληροφορίες που 
περιέχονται στην κάρτα στο ιατρικό 
ιστορικό του ασθενούς

Or. en

Τροπολογία 417
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- να παραδώσει την κάρτα στον ασθενή

Or. en
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Τροπολογία 418
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
εθνικές διατάξεις που να απαιτούν η 
κάρτα εμφυτεύματος να περιλαμβάνει και 
τις πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα 
προστασίας όσον αφορά τη 
μετεγχειρητική παρακολούθηση, καθώς 
και να υπογράφεται τόσο από τον ασθενή 
όσο και από τον χειρουργό που 
πραγματοποίησε τη χειρουργική 
επέμβαση.

Or. en

Τροπολογία 419
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κάρτα αυτή περιέχει τα ακόλουθα: Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται 
τα ακόλουθα:

Or. en

Justification

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.
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Τροπολογία 420
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά 
χαρακτηριστικά του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και πιθανές αρνητικές 
συνέπειες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τα 
ελαττωματικά εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη της γαλλικής εταιρείας PIP.

Τροπολογία 421
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) μια σύντομη περιγραφή των 
χαρακτηριστικών των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Or. en

Τροπολογία 422
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) χώρος για τις υπογραφές του 
χειρουργού και του ασθενούς, ώστε να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα ως 
απόδειξη συγκατάθεσης για τη 
χειρουργική επέμβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τα 
ελαττωματικά εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη της γαλλικής εταιρείας PIP.

Τροπολογία 423
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) τα πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα 
που ενδέχεται να προκύψουν βάσει των 
δεδομένων από την κλινική αξιολόγηση 
και έρευνα.

Or. en

Τροπολογία 424
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες είναι γραμμένες με τέτοιο 
τρόπο ώστε να τις κατανοεί εύκολα ο μη 
ειδικός.

Οι πληροφορίες είναι γραμμένες με τέτοιο 
τρόπο ώστε να τις κατανοεί εύκολα ο μη 
ειδικός. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται 
στον ασθενή τη στιγμή της 
συγκατάθεσης, πριν την εμφύτευση του 



AM\936125EL.doc 79/92 PE510.765v01-00

EL

ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Οι ασθενείς 
πρέπει να γνωρίζουν ότι τα εμφυτεύματα 
δεν είναι μόνιμα και ότι ενδέχεται να 
χρειαστεί η αντικατάσταση ή η αφαίρεσή 
τους· οι ασθενείς πρέπει να 
ενημερώνονται επίσης για την ποιότητα 
των εμφυτευμάτων και τους 
ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται 
με αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό αναφέρεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ελαττωματικά 
εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη της γαλλικής εταιρείας PIP (2012/2621(RSP)).

Τροπολογία 425
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ βεβαιώνει 
ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Επικαιροποιείται σε συνεχή 
βάση. Το ελάχιστο περιεχόμενο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ. Μεταφράζεται στις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης ή στις 
γλώσσες που απαιτούν τα κράτη μέλη στα 
οποία καθίσταται διαθέσιμο το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

1. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ βεβαιώνει 
ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Επικαιροποιείται σε συνεχή 
βάση. Το ελάχιστο περιεχόμενο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ. Συντάσσεται σε επίσημη 
γλώσσα της Ένωσης η οποία είναι 
αποδεκτή από τον κοινοποιημένο 
οργανισμό που χειρίζεται τη δήλωση 
συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 42.

Or. cs

Τροπολογία 426
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ βεβαιώνει 
ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Επικαιροποιείται σε συνεχή 
βάση. Το ελάχιστο περιεχόμενο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ. Μεταφράζεται στις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης ή στις 
γλώσσες που απαιτούν τα κράτη μέλη στα 
οποία καθίσταται διαθέσιμο το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

1. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ βεβαιώνει 
ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Επικαιροποιείται σε συνεχή 
βάση. Το ελάχιστο περιεχόμενο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ. Συντάσσεται στις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης που απαιτούν τα 
κράτη μέλη στην αγορά των οποίων 
κυκλοφορεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
καθώς και στην αγγλική γλώσσα εάν το 
προϊόν διατίθεται και σε άλλα κράτη 
μέλη.

Or. de

Τροπολογία 427
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ βεβαιώνει 
ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Επικαιροποιείται σε συνεχή 
βάση. Το ελάχιστο περιεχόμενο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ. Μεταφράζεται στις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης ή στις 
γλώσσες που απαιτούν τα κράτη μέλη στα 
οποία καθίσταται διαθέσιμο το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

1. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ βεβαιώνει 
ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Επικαιροποιείται σε συνεχή 
βάση. Το ελάχιστο περιεχόμενο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ. Εκτός από την έκδοση στη 
γλώσσα του κράτους μέλους (εάν 
απαιτείται) όπου έχει την έδρα της 
δραστηριότητάς του ο κατασκευαστής ή 
ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, 
μεταφράζεται και στα αγγλικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δήλωση συμμόρφωσης αφορά στους κοινοποιημένους οργανισμούς και αρχές και όχι στους 
ασθενείς. Η μετάφραση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στις γλώσσες όλων των χωρών της 
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Ένωσης, όπου διατίθενται τα προϊόντα θα αυξήσει το κόστος για τις μικρές επιχειρήσεις.

Τροπολογία 428
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ βεβαιώνει 
ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Επικαιροποιείται σε συνεχή 
βάση. Το ελάχιστο περιεχόμενο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ. Μεταφράζεται στις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης ή στις 
γλώσσες που απαιτούν τα κράτη μέλη στα 
οποία καθίσταται διαθέσιμο το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

1. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ βεβαιώνει 
ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Επικαιροποιείται σε συνεχή 
βάση. Το ελάχιστο περιεχόμενο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ. Είναι διαθέσιμη σε μία
από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετάφραση των δηλώσεων συμμόρφωσης ΕΕ σε πολλές γλώσσες είναι ιδιαίτερα επαχθής 
διαδικασία και δεν θεωρείται απαραίτητη.

Τροπολογία 429
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει το ελάχιστο περιεχόμενο 
της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ που 
παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ, βάσει 

διαγράφεται
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της τεχνικής προόδου.

Or. cs

Τροπολογία 430
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει το ελάχιστο περιεχόμενο 
της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ που 
παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ, βάσει 
της τεχνικής προόδου.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 431
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά περίπτωση, η σήμανση CE 
συνοδεύεται από τον αριθμό ταυτοποίησης 
του κοινοποιημένου οργανισμού που είναι 
αρμόδιος για τις διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης οι οποίες ορίζονται στο 
άρθρο 42. Ο αριθμός ταυτοποίησης 
αναγράφεται επίσης σε κάθε διαφημιστικό 
υλικό στο οποίο αναφέρεται ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν πληροί τις 
απαιτήσεις του νόμου για τη σήμανση CE.

5. Κατά περίπτωση, η σήμανση CE 
συνοδεύεται από τον αριθμό ταυτοποίησης 
του κοινοποιημένου οργανισμού που είναι 
αρμόδιος για τις διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης οι οποίες ορίζονται στο 
άρθρο 42. Ο αριθμός ταυτοποίησης και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου 
κοινοποιημένου οργανισμού
αναγράφονται επίσης σε κάθε 
διαφημιστικό υλικό στο οποίο αναφέρεται 
ότι το ιατροτεχνολογικό προϊόν πληροί τις 
απαιτήσεις του νόμου για τη σήμανση CE.
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Or. en

Τροπολογία 432
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο καθιστά διαθέσιμο στην αγορά ένα 
αντικείμενο το οποίο προορίζεται ειδικά να 
αντικαταστήσει ένα ταυτόσημο ή παρόμοιο 
αναπόσπαστο μέρος ή δομικό στοιχείο 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που είναι 
ελαττωματικό ή έχει φθαρεί, με σκοπό να 
συντηρηθεί ή να αποκατασταθεί η 
λειτουργία του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος χωρίς να μεταβληθούν 
ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
ή οι επιδόσεις του, εξασφαλίζει ότι το 
αντικείμενο δεν επηρεάζει δυσμενώς την 
ασφάλεια και τις επιδόσεις του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Τα στοιχεία 
τεκμηρίωσης διατηρούνται στη διάθεση 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο καθιστά διαθέσιμο στην αγορά ένα 
αντικείμενο το οποίο προορίζεται ειδικά να 
αντικαταστήσει ένα ταυτόσημο ή παρόμοιο 
αναπόσπαστο μέρος ή δομικό στοιχείο 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που είναι 
ελαττωματικό ή έχει φθαρεί, με σκοπό να 
συντηρηθεί ή να αποκατασταθεί η 
λειτουργία του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος χωρίς να μεταβληθούν τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας ή οι επιδόσεις 
του, εξασφαλίζει ότι το αντικείμενο δεν 
επηρεάζει δυσμενώς την ασφάλεια και τις 
επιδόσεις του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης 
διατηρούνται στη διάθεση των αρμόδιων 
αρχών των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 433
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο καθιστά διαθέσιμο στην αγορά ένα 
αντικείμενο το οποίο προορίζεται ειδικά να 
αντικαταστήσει ένα ταυτόσημο ή παρόμοιο 
αναπόσπαστο μέρος ή δομικό στοιχείο 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που είναι 

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο καθιστά διαθέσιμο στην αγορά ένα 
αντικείμενο το οποίο προορίζεται ειδικά να 
αντικαταστήσει ένα ταυτόσημο ή παρόμοιο 
αναπόσπαστο μέρος ή δομικό στοιχείο 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που είναι 
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ελαττωματικό ή έχει φθαρεί, με σκοπό να 
συντηρηθεί ή να αποκατασταθεί η 
λειτουργία του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος χωρίς να μεταβληθούν 
ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
ή οι επιδόσεις του, εξασφαλίζει ότι το 
αντικείμενο δεν επηρεάζει δυσμενώς την 
ασφάλεια και τις επιδόσεις του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Τα στοιχεία 
τεκμηρίωσης διατηρούνται στη διάθεση 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.

ελαττωματικό ή έχει φθαρεί, με σκοπό να 
συντηρηθεί ή να αποκατασταθεί η 
λειτουργία του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος χωρίς να μεταβληθούν 
ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
ή οι επιδόσεις του, εξασφαλίζει ότι το 
αντικείμενο δεν επηρεάζει δυσμενώς την 
ασφάλεια και τις επιδόσεις του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Για 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
αποτελούνται από περισσότερα από ένα 
εμφυτεύσιμα τμήματα, διασφαλίζεται 
επίσης ότι το άρθρο δεν απαιτεί την 
αντικατάσταση του συνόλου του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος λόγω 
ασυμβατότητας με το λειτουργικό τμήμα 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Τα 
στοιχεία τεκμηρίωσης διατηρούνται στη 
διάθεση των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 434
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο καθιστά διαθέσιμο στην αγορά ένα 
αντικείμενο το οποίο προορίζεται ειδικά να 
αντικαταστήσει ένα ταυτόσημο ή παρόμοιο 
αναπόσπαστο μέρος ή δομικό στοιχείο 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που είναι 
ελαττωματικό ή έχει φθαρεί, με σκοπό να 
συντηρηθεί ή να αποκατασταθεί η 
λειτουργία του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος χωρίς να μεταβληθούν 
ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
ή οι επιδόσεις του, εξασφαλίζει ότι το 
αντικείμενο δεν επηρεάζει δυσμενώς την 
ασφάλεια και τις επιδόσεις του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Τα στοιχεία 

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο καθιστά διαθέσιμο στην αγορά ένα 
αντικείμενο το οποίο προορίζεται ειδικά να 
αντικαταστήσει ένα ταυτόσημο ή παρόμοιο 
αναπόσπαστο μέρος ή δομικό στοιχείο 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που είναι 
ελαττωματικό ή έχει φθαρεί, με σκοπό να 
συντηρηθεί ή να αποκατασταθεί η 
λειτουργία του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος χωρίς να μεταβληθούν τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας ή οι επιδόσεις 
του, εξασφαλίζει ότι το αντικείμενο δεν 
επηρεάζει δυσμενώς την ασφάλεια και τις 
επιδόσεις του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης
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τεκμηρίωσης διατηρούνται στη διάθεση 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.

διατηρούνται στη διάθεση των αρμόδιων 
αρχών των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 435
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα αντικείμενο το οποίο προορίζεται 
ειδικά να αντικαταστήσει μέρος ή δομικό 
στοιχείο ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και το οποίο μεταβάλλει 
ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
ή επιδόσεων του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος θεωρείται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν.

2. Ένα αντικείμενο το οποίο προορίζεται 
ειδικά να αντικαταστήσει μέρος ή δομικό 
στοιχείο ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και το οποίο μεταβάλλει 
ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
ή επιδόσεων του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος θεωρείται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν και πρέπει να πληροί τις 
απαιτήσεις αυτού του κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 436
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο επεξεργάζεται προϊόν σύμφωνα με 
τις συστάσεις του κατασκευαστή του, 
πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ιδιότητές του 
ή η ασφάλειά του δεν επηρεάζονται 
αρνητικά από την δική του παρέμβαση.

Or. de
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Τροπολογία 437
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο επεξεργάζεται προϊόν χωρίς την 
ύπαρξη συστάσεων του κατασκευαστή 
του ή παραβλέπει ή παραβιάζει αυτές, 
θεωρείται κατασκευαστής του προϊόντος 
κατά την έννοια του παρόντος 
κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 438
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α
Ευθύνη σε περίπτωση ζημίας ασθενούς 

από ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας 
ΙΙβ ή κατηγορίας III

Νομικά υπεύθυνος για τη ζημία ασθενούς 
από ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας 
ΙΙβ ή ΙΙΙ θεωρείται ο κατασκευαστής, 
εκτός αν μπορεί να αποδείξει ότι η ζημία 
προκλήθηκε λόγω εσφαλμένης εφαρμογής 
από τον επαγγελματία υγείας ή τον 
ασθενή, ανάλογα με την περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ποιος φέρει την ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας 
σε ασθενή.
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Τροπολογία 439
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για ιατροτεχνολογικά προϊόντα εκτός των 
επί παραγγελία προϊόντων και των 
προϊόντων υπό δοκιμή, οι οικονομικοί 
φορείς είναι σε θέση να ταυτοποιούν τα 
ακόλουθα, για χρονικό διάστημα 10 ετών:

Or. cs

Τροπολογία 440
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για ιατροτεχνολογικά προϊόντα εκτός 
των επί παραγγελία ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και των προϊόντων υπό δοκιμή,
εφαρμόζεται στην Ένωση σύστημα 
αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI). Το 
σύστημα UDI επιτρέπει την ταυτοποίηση 
και την ιχνηλασιμότητα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
συνίσταται στα ακόλουθα:

1. Για ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
κατηγορίας ΙΙ και άνω εκτός των επί 
παραγγελία ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
και των προϊόντων υπό δοκιμή, 
εφαρμόζεται στην Ένωση σύστημα 
αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI). Το 
σύστημα UDI επιτρέπει την ταυτοποίηση 
και την ιχνηλασιμότητα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
συνίσταται στα ακόλουθα:

Or. de

Τροπολογία 441
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για ιατροτεχνολογικά προϊόντα εκτός 
των επί παραγγελία ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και των προϊόντων υπό δοκιμή, 
εφαρμόζεται στην Ένωση σύστημα
αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI). Το 
σύστημα UDI επιτρέπει την ταυτοποίηση 
και την ιχνηλασιμότητα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
συνίσταται στα ακόλουθα:

1. Για ιατροτεχνολογικά προϊόντα εκτός 
των επί παραγγελία ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και των προϊόντων υπό δοκιμή, 
εφαρμόζεται στην Ένωση ένα ενιαίο
σύστημα αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI). Το 
σύστημα UDI επιτρέπει την ταυτοποίηση 
και την ιχνηλασιμότητα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την 
συνέπεια αν είναι δυνατόν με την 
παγκόσμια ρυθμιστική προσέγγιση για το 
σύστημα UDI, και συνίσταται στα 
ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί η λέξη «ενιαίο» προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια 
μοναδική και εναρμονισμένη προσέγγιση για το σύστημα UDI στην Ευρώπη και, όπου είναι 
δυνατόν, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 442
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα UDI αποτελεί ζωτικό στοιχείο του νέου κανονιστικού συστήματος και οι φορείς 
χορήγησης UDI θα πρέπει να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο βαθμό μονιμότητας για τον ρόλο τους.
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Τροπολογία 443
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για τον καθορισμό των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των 
κατηγοριών ή ομάδων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων των οποίων η ταυτοποίηση 
βασίζεται στο σύστημα UDI, όπως 
περιγράφεται στις παραγράφους 1 έως 6, 
και για τον καθορισμό των προθεσμιών 
εφαρμογής αυτού. Η εφαρμογή του 
συστήματος UDI ακολουθεί μια 
προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας και 
είναι σταδιακή, ξεκινώντας από
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που ανήκουν 
στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου·

(α) για τον καθορισμό των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των 
κατηγοριών ή ομάδων ιατροτεχνολογικών
προϊόντων των οποίων η ταυτοποίηση 
βασίζεται στο σύστημα UDI, όπως 
περιγράφεται στις παραγράφους 1 έως 6, 
και για τον καθορισμό των προθεσμιών 
εφαρμογής αυτού. Η εφαρμογή του 
συστήματος UDI ακολουθεί μια 
προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας και 
περιορίζεται για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που ανήκουν στην υψηλότερη 
κατηγορία κινδύνου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δεσμευτικές υποχρεώσεις που θα απορρέουν από το σύστημα αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI) που θα εφαρμοστεί, πρέπει να περιορίζονται στα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που ανήκουν στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου προκειμένου να 
αποφευχθεί η δημιουργία υπερβολικού διοικητικού και οικονομικού φορτίου στον τομέα της 
υγείας, χωρίς αντίστοιχες βελτιώσεις στην ασφάλεια των ασθενών.

Τροπολογία 444
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) για τον προσδιορισμό των δεδομένων 
που πρέπει να περιλαμβάνονται στο 
αναγνωριστικό παραγωγής, που μπορεί να 
διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία 

(β) για τον προσδιορισμό των δεδομένων 
που πρέπει να περιλαμβάνονται στο 
αναγνωριστικό παραγωγής·
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κινδύνου του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, δεδομένου ότι ακολουθείται 
μια προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δεσμευτικές υποχρεώσεις που θα απορρέουν από το σύστημα αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI) που θα εφαρμοστεί, πρέπει να περιορίζονται στα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που ανήκουν στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου προκειμένου να 
αποφευχθεί η δημιουργία υπερβολικού διοικητικού και οικονομικού φορτίου στον τομέα της 
υγείας, χωρίς αντίστοιχες βελτιώσεις στην ασφάλεια των ασθενών.

Τροπολογία 445
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 8 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 446
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 8 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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



AM\936125EL.doc 91/92 PE510.765v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 447
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 8 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 448
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 8 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) τη συμβατότητα των συστημάτων 
UDI με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
που θεσπίζονται στο πλαίσιο της 
οδηγίας 2011/62/ΕΕ όπως τροποποίησε 
την οδηγία 2001/83/ΕΚ με την οποία 
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καθιερώνεται κοινοτικός κώδικας 
φαρμάκων που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση, όσον αφορά την 
πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα 
εφοδιασμού.

Or. fr

Τροπολογία 449
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 8 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα εφαρμοστεί ένα σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης φαρμάκων κατ’ εφαρμογήν της 
οδηγίας περί ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Κρίνεται σημαντικό τα συστήματα που 
κατασκευάζονται για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για τα φάρμακα να είναι συμβατά, 
προκειμένου να μην συνεπάγονται μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τους φορείς της αλυσίδας 
εφοδιασμού οι οποίοι εργάζονται με τους δύο τύπους προϊόντων.


