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Τροπολογία 450
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την καταχώριση είναι προτιμότερη μια ενιαία, δεσμευτική γλώσσα.

Τροπολογία 451
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από τη διάθεση ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά, 
εκτός των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

2. Πριν από τη διάθεση ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά, 
εκτός των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
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επί παραγγελία και των προϊόντων υπό 
δοκιμή, ο κατασκευαστής ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 
υποβάλλει στο ηλεκτρονικό σύστημα τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

επί παραγγελία και των προϊόντων υπό 
δοκιμή, ο κατασκευαστής ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 
υποβάλλει στο ηλεκτρονικό σύστημα τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν 
απαιτείται καμία πρόσθετη εθνική 
καταχώριση.

Or. de

Τροπολογία 452
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το αργότερο δύο χρόνια μετά την 
υποβολή των πληροφοριών βάσει των 
παραγράφων 2 και 3 και, στη συνέχεια, 
ανά διετία, ο οικείος οικονομικός φορέας 
επιβεβαιώνει την ακρίβεια των δεδομένων. 
Εάν δεν προβεί στην επιβεβαίωση αυτή 
εντός έξι μηνών από την καθορισμένη 
ημερομηνία, κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
λάβει μέτρα για την αναστολή ή τον 
περιορισμό, με άλλο τρόπο, της 
διαθεσιμότητας του εν λόγω 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά 
της επικράτειάς του, έως ότου αυτό 
συμμορφωθεί με την υποχρέωση που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

5. Το αργότερο πέντε χρόνια μετά την 
υποβολή των πληροφοριών βάσει των 
παραγράφων 2 και 3 και, στη συνέχεια, 
ανά πενταετία, ο οικείος οικονομικός 
φορέας επιβεβαιώνει την ακρίβεια των 
δεδομένων. Εάν δεν προβεί στην 
επιβεβαίωση αυτή εντός έξι μηνών από την 
καθορισμένη ημερομηνία, κάθε κράτος 
μέλος μπορεί να λάβει μέτρα για την 
αναστολή ή τον περιορισμό, με άλλο 
τρόπο, της διαθεσιμότητας του εν λόγω 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά 
της επικράτειάς του, έως ότου αυτό 
συμμορφωθεί με την υποχρέωση που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

Or. de

Τροπολογία 453
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περίληψη των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων

Έκθεση για τα χαρακτηριστικά
ασφαλείας και τις κλινικές επιδόσεις

Or. es

Τροπολογία 454
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περίληψη των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων

Έκθεση για την ασφάλεια και τις κλινικές 
επιδόσεις

Or. en

Τροπολογία 455
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περίληψη των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων

Έκθεση για την ασφάλεια και τις κλινικές 
επιδόσεις

Or. en

Τροπολογία 456
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ και για τα εμφυτεύσιμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εκτός των επί 
παραγγελία προϊόντων και των προϊόντων 
υπό δοκιμή, ο κατασκευαστής καταρτίζει 
περίληψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας 
και των κλινικών επιδόσεων. Συντάσσεται 
με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφής για 
τον προβλεπόμενο χρήστη. Το σχέδιο 
αυτής της περίληψης περιλαμβάνεται στην 
τεκμηρίωση που υποβάλλεται στον 
κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος 
ασχολείται με την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 42, 
και επικυρώνεται από τον οργανισμό αυτό.

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ και για τα εμφυτεύσιμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εκτός των επί 
παραγγελία προϊόντων και των προϊόντων 
υπό δοκιμή, ο κατασκευαστής καταρτίζει 
περίληψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας 
και των κλινικών επιδόσεων και την 
επικαιροποιεί με τα συμπεράσματα της 
έκθεσης κλινικής αξιολόγησης που 
ακολουθεί μετά τη διάθεση στην αγορά, η 
οποία αναφέρεται στο σημείο 3 του 
μέρους Β του παραρτήματος XIII. 
Συντάσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
σαφής για την προβλεπόμενη χρήση και 
στη γλώσσα της χώρας στην αγορά της 
οποίας διατίθεται το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν. Το σχέδιο αυτής της περίληψης 
περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση που 
υποβάλλεται στον κοινοποιημένο 
οργανισμό ο οποίος ασχολείται με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 42, και επικυρώνεται από τον 
οργανισμό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 457
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ και για τα εμφυτεύσιμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εκτός των επί 
παραγγελία προϊόντων και των προϊόντων 
υπό δοκιμή, ο κατασκευαστής καταρτίζει 
περίληψη των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων. 
Η περίληψη συντάσσεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι σαφής για τον προβλεπόμενο 

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ και για τα εμφυτεύσιμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εκτός των επί
παραγγελία προϊόντων και των προϊόντων 
υπό δοκιμή, ο κατασκευαστής καταρτίζει 
έκθεση με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
και τις κλινικές επιδόσεις, καθώς και με 
όλα τα αποτελέσματα των κλινικών 
δοκιμών και ερευνών. Η έκθεση
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χρήστη. Το σχέδιο αυτής της περίληψης
περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση που 
υποβάλλεται στον κοινοποιημένο 
οργανισμό ο οποίος ασχολείται με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 42, και επικυρώνεται από τον 
οργανισμό αυτό.

συντάσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
σαφής για τον προβλεπόμενο χρήστη. Το 
σχέδιο αυτής της έκθεσης περιλαμβάνεται 
στην τεκμηρίωση που υποβάλλεται στον 
κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος 
ασχολείται με την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 42, 
και επικυρώνεται από τον οργανισμό αυτό.

Or. fr

Τροπολογία 458
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ και για τα εμφυτεύσιμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εκτός των επί 
παραγγελία προϊόντων και των προϊόντων 
υπό δοκιμή, ο κατασκευαστής καταρτίζει 
περίληψη των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων. 
Συντάσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
σαφής για τον προβλεπόμενο χρήστη. Το 
σχέδιο αυτής της περίληψης
περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση που 
υποβάλλεται στον κοινοποιημένο 
οργανισμό ο οποίος ασχολείται με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 42, και επικυρώνεται από τον 
οργανισμό αυτό.

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ και για τα εμφυτεύσιμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εκτός των επί 
παραγγελία προϊόντων και των προϊόντων 
υπό δοκιμή, ο κατασκευαστής καταρτίζει 
έκθεση των χαρακτηριστικών ασφαλείας 
και των κλινικών επιδόσεων, η οποία 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
κλινικών ερευνών και των κλινικών 
δοκιμών. Συντάσσεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι σαφής για τον προβλεπόμενο
χρήστη. Το σχέδιο αυτής της έκθεσης
περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση που 
υποβάλλεται στον κοινοποιημένο 
οργανισμό ο οποίος ασχολείται με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 42, και επικυρώνεται από τον 
οργανισμό αυτό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όλα τα τεχνικά και κλινικά δεδομένα τα οποία σχετίζονται με ιατροτεχνολογικό προϊόν πρέπει 
να διατίθενται στους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας, εξαιρουμένων αυτών που 
προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτές οι πληροφορίες είναι 
απαραίτητες για τους ιατρούς και τους χειρουργούς προκειμένου, βάσει της 
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αποτελεσματικότητας και της ασφάλειάς τους, να επιλέγουν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν.

Τροπολογία 459
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ και για τα εμφυτεύσιμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εκτός των επί 
παραγγελία προϊόντων και των προϊόντων 
υπό δοκιμή, ο κατασκευαστής καταρτίζει 
περίληψη των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων. 
Συντάσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
σαφής για τον προβλεπόμενο χρήστη. Το 
σχέδιο αυτής της περίληψης
περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση που 
υποβάλλεται στον κοινοποιημένο 
οργανισμό ο οποίος ασχολείται με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 42, και επικυρώνεται από τον 
οργανισμό αυτό.

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ και για τα εμφυτεύσιμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εκτός των επί 
παραγγελία προϊόντων και των προϊόντων 
υπό δοκιμή, ο κατασκευαστής προσκομίζει 
έκθεση των χαρακτηριστικών ασφαλείας 
και των κλινικών επιδόσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πλήρων 
αποτελεσμάτων κλινικών μελετών και 
δοκιμών. Συντάσσεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι σαφής για τον προβλεπόμενο 
χρήστη, ενώ διαφοροποιείται ως προς τις 
πληροφορίες που θεωρούνται 
απαραίτητες για τους ασθενείς και για 
τους επαγγελματίες υγείας. Το σχέδιο 
αυτής της έκθεσης περιλαμβάνεται στην 
τεκμηρίωση που υποβάλλεται στον 
κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος 
ασχολείται με την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 42,
και επικυρώνεται από τον οργανισμό αυτό. 
Η έκθεση καθίσταται διαθέσιμη στο 
κοινό.

Or. en

Τροπολογία 460
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ και για τα εμφυτεύσιμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εκτός των επί 
παραγγελία προϊόντων και των προϊόντων 
υπό δοκιμή, ο κατασκευαστής καταρτίζει 
περίληψη των χαρακτηριστικών
ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων. 
Συντάσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
σαφής για τον προβλεπόμενο χρήστη. Το 
σχέδιο αυτής της περίληψης
περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση που 
υποβάλλεται στον κοινοποιημένο 
οργανισμό ο οποίος ασχολείται με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 42, και επικυρώνεται από τον 
οργανισμό αυτό.

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ και για τα εμφυτεύσιμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εκτός των επί 
παραγγελία προϊόντων και των προϊόντων 
υπό δοκιμή, ο κατασκευαστής καταρτίζει 
πλήρη έκθεση για τα χαρακτηριστικά
ασφαλείας και τις κλινικές επιδόσεις, η 
οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
κλινικών ερευνών και αξιολογήσεων.
Συντάσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
σαφής για τον προβλεπόμενο χρήστη. Το 
σχέδιο αυτής της έκθεσης περιλαμβάνεται 
στην τεκμηρίωση που υποβάλλεται στον 
κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος 
ασχολείται με την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 42, 
και επικυρώνεται από τον οργανισμό αυτό.

Or. es

Τροπολογία 461
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ και για τα εμφυτεύσιμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εκτός των επί 
παραγγελία προϊόντων και των προϊόντων 
υπό δοκιμή, ο κατασκευαστής καταρτίζει 
περίληψη των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων.
Συντάσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
σαφής για τον προβλεπόμενο χρήστη. Το 
σχέδιο αυτής της περίληψης
περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση που 
υποβάλλεται στον κοινοποιημένο 
οργανισμό ο οποίος ασχολείται με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 42, και επικυρώνεται από τον 

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ και για τα εμφυτεύσιμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εκτός των επί 
παραγγελία προϊόντων και των προϊόντων 
υπό δοκιμή, ο κατασκευαστής καταρτίζει 
έκθεση των χαρακτηριστικών ασφαλείας 
και των κλινικών πληροφοριών που 
συλλέγονται κατά την κλινική έρευνα 
καθώς και μια περίληψη που συντάσσεται 
με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητή 
και ευκρινής. Το σχέδιο αυτής της 
έκθεσης περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση 
που υποβάλλεται στον κοινοποιημένο 
οργανισμό ο οποίος ασχολείται με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης, σύμφωνα 
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οργανισμό αυτό. με το άρθρο 42, και επικυρώνεται από τον 
οργανισμό αυτό. Η περίληψη της έκθεσης 
των χαρακτηριστικών ασφαλείας και 
κλινικών επιδόσεων πρέπει να καθίσταται 
διαθέσιμη στο κοινό μέσω της 
ευρωπαϊκής τράπεζας δεδομένων, όπως 
ορίζει το άρθρο 27.

Or. en

Τροπολογία 462
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ και για τα εμφυτεύσιμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εκτός των επί 
παραγγελία προϊόντων και των προϊόντων 
υπό δοκιμή, ο κατασκευαστής καταρτίζει 
περίληψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας 
και των κλινικών επιδόσεων. Συντάσσεται 
με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφής για 
τον προβλεπόμενο χρήστη. Το σχέδιο 
αυτής της περίληψης περιλαμβάνεται στην 
τεκμηρίωση που υποβάλλεται στον 
κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος 
ασχολείται με την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 42, 
και επικυρώνεται από τον οργανισμό 
αυτό.

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
έχουν υποβληθεί στη διαδικασία έκδοσης 
άδειας κυκλοφορίας, εκτός των επί 
παραγγελία προϊόντων και των προϊόντων 
υπό δοκιμή, ο κατασκευαστής καταρτίζει 
έκθεση αλλά και περίληψη των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας και των 
κλινικών επιδόσεων. Συντάσσεται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφής για τον 
προβλεπόμενο χρήστη. Το σχέδιο αυτής 
της έκθεσης περιλαμβάνεται στην 
τεκμηρίωση που υποβάλλεται στην εθνική 
αρχή ή στον Οργανισμό, αναλόγως ποιος 
εμπλέκεται σε κάθε περίπτωση στη 
διαδικασία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 463
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το πλήρες κείμενο της έκθεσης 
καθώς και η περίληψη καθίστανται 
διαθέσιμα στο κοινό μέσω της Eudamed.

Or. en

Τροπολογία 464
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να ορίσει, 
εκδίδοντας εκτελεστικές πράξεις, τη μορφή 
και τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων 
δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται 
στην περίληψη των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή μπορεί να ορίσει, 
εκδίδοντας εκτελεστικές πράξεις, τη μορφή 
και τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων 
δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται 
στην έκθεση αλλά και στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας και των 
κλινικών πληροφοριών. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 465
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ιατροί και επαγγελματίες υγείας 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα 
πεδία της βάσης δεδομένων Eudamed. 

Or. de
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Τροπολογία 466
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. τα καταχωρημένα δεδομένα 
ελέγχονται και αξιολογούνται από την 
Eudamed πριν επιτραπεί η πρόσβαση σε 
αυτά.

Or. de

Τροπολογία 467
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για να δώσει τη δυνατότητα στο κοινό 
να είναι επαρκώς ενημερωμένο σχετικά με 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά, σχετικά με τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά, που εκδίδονται 
από κοινοποιημένους οργανισμούς, και 
σχετικά με τους οικείους οικονομικούς 
φορείς·

(α) για να δώσει τη δυνατότητα στο κοινό 
να είναι επαρκώς ενημερωμένο –ωστόσο 
σε αυτήν την αγορά υψηλής καινοτομίας 
είναι σημαντική η τήρηση του 
επαγγελματικού απορρήτου του 
κατασκευαστή– σχετικά με τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά, σχετικά με τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά, που εκδίδονται 
από κοινοποιημένους οργανισμούς, και 
σχετικά με τους οικείους οικονομικούς 
φορείς·

Or. de

Τροπολογία 468
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για να δώσει τη δυνατότητα στο κοινό 
να είναι επαρκώς ενημερωμένο σχετικά με 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά, σχετικά με τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά, που εκδίδονται 
από κοινοποιημένους οργανισμούς, και 
σχετικά με τους οικείους οικονομικούς 
φορείς·

(α) για να δώσει τη δυνατότητα στο κοινό 
να είναι επαρκώς ενημερωμένο, μέσω ενός 
κεντρικού σημείου πληροφόρησης όπου 
οι ασθενείς μπορούν να θέτουν 
ερωτήσεις, να αναζητούν και να 
εντοπίζουν πληροφορίες, σχετικά με τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά, σχετικά με τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά, που εκδίδονται 
από κοινοποιημένους οργανισμούς, και 
σχετικά με τους οικείους οικονομικούς 
φορείς·

Η Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει οδηγίες 
από κοινού με τους εμπλεκόμενους 
φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, η 
ερευνητική κοινότητα, οι οργανώσεις 
ασθενών και καταναλωτών, αλλά και να 
προσδιορίσει το ακριβές περιεχόμενο και 
τη μορφή των προς δημοσίευση 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 469
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για να δώσει τη δυνατότητα στο κοινό 
να είναι επαρκώς ενημερωμένο σχετικά με 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά, σχετικά με τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά, που εκδίδονται 
από κοινοποιημένους οργανισμούς, και 
σχετικά με τους οικείους οικονομικούς 
φορείς·

(α) για να δώσει τη δυνατότητα στο κοινό 
να είναι επαρκώς ενημερωμένο σχετικά με 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά, καθώς και με τα 
προϊόντα που αποσύρονται, σχετικά με τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά, που εκδίδονται 
από κοινοποιημένους οργανισμούς, και 
σχετικά με τους οικείους οικονομικούς 
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φορείς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά είναι 
μείζονος σημασίας για την ασφάλεια των ασθενών αλλά και για την αποτροπή περιττού 
διοικητικού φόρτου και δαπανών.

Τροπολογία 470
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) για να δώσει τη δυνατότητα στο κοινό 
να είναι επαρκώς ενημερωμένο σχετικά με 
τις κλινικές έρευνες και για να δώσει τη 
δυνατότητα στους αναδόχους των κλινικών 
ερευνών να διεξάγουν τις έρευνες σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη για να 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον 
αφορά την παροχή πληροφοριών βάσει 
των άρθρων 50 έως 60·

(γ) για να δώσει τη δυνατότητα στο κοινό 
να είναι επαρκώς ενημερωμένο σχετικά με 
τις κλινικές έρευνες, αλλά και στους 
επαγγελματίες υγείας να έχουν επαρκή 
πρόσβαση στα αποτελέσματα των 
κλινικών ερευνών, και για να δώσει τη 
δυνατότητα στους αναδόχους των κλινικών 
ερευνών να διεξάγουν τις έρευνες σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη για να 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον 
αφορά την παροχή πληροφοριών βάσει 
των άρθρων 50 έως 60·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων αποτελεί τη βασική πύλη για την πρόσβαση σε ζωτικής 
σημασίας πληροφορίες που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία. Οι πληροφορίες που αφορούν 
κλινικές έρευνες πρέπει να διατίθενται τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και στους επαγγελματίες 
υγείας.

Τροπολογία 471
Rebecca Taylor
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) για να δώσει τη δυνατότητα στο 
κοινό και στους επαγγελματίες υγείας να 
αποκτήσουν μια επισκόπηση των 
δεδομένων για την επαγρύπνηση και των 
δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων πρέπει να παρέχει σε συστηματική βάση μια γενική 
επισκόπηση των δεδομένων για την επαγρύπνηση και των δραστηριοτήτων εποπτείας της 
αγοράς.

Τροπολογία 472
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. το ηλεκτρονικό σύστημα για την 
καταχώριση των θυγατρικών και 
υπεργολάβων που αναφέρεται στο άρθρο 
29α.

Or. en

Τροπολογία 473
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) το ηλεκτρονικό σύστημα για τις 
εκθέσεις ασφαλείας και κλινικών 
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δεδομένων και για τις περιλήψεις των 
κλινικών εκθέσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 26.

Or. en

Τροπολογία 474
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα δεδομένα εισάγονται στην Eudamed 
από τα κράτη μέλη, τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς, τους οικονομικούς φορείς 
και τους αναδόχους, όπως ορίζεται στις 
διατάξεις για τα ηλεκτρονικά συστήματα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

3. Τα δεδομένα εισάγονται στην Eudamed 
από τον Οργανισμό, τα κράτη μέλη, τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς, τους 
οικονομικούς φορείς, τους αναδόχους και 
τους επαγγελματίες υγείας και τους 
ασθενείς, όπως ορίζεται στις διατάξεις για 
τα ηλεκτρονικά συστήματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 475
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι πληροφορίες που αποτελούν 
αντικείμενο αντιπαραβολής και 
επεξεργασίας στην Eudamed είναι 
προσβάσιμες από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, 
οι οικονομικοί φορείς, οι ανάδοχοι και το 
κοινό έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες 
στον βαθμό που καθορίζεται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 2.

4. Όλες οι πληροφορίες που αποτελούν 
αντικείμενο αντιπαραβολής και 
επεξεργασίας στην Eudamed είναι 
προσβάσιμες από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, 
οι οικονομικοί φορείς, οι ανάδοχοι, οι 
επαγγελματίες υγείας και το κοινό έχουν 
πρόσβαση στις πληροφορίες στον βαθμό 
που καθορίζεται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 2.
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Or. fr

Τροπολογία 476
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι πληροφορίες που αποτελούν 
αντικείμενο αντιπαραβολής και 
επεξεργασίας στην Eudamed είναι 
προσβάσιμες από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, 
οι οικονομικοί φορείς, οι ανάδοχοι και το 
κοινό έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες 
στον βαθμό που καθορίζεται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 2.

4. Όλες οι πληροφορίες που αποτελούν 
αντικείμενο αντιπαραβολής και 
επεξεργασίας στην Eudamed είναι 
προσβάσιμες από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, 
οι οικονομικοί φορείς, οι ανάδοχοι, οι 
επαγγελματίες υγείας και το κοινό έχουν 
πρόσβαση στις πληροφορίες στον βαθμό 
που καθορίζεται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα τα οποία σχετίζονται με 
την ιατρική πρακτική προκειμένου να επιλέγουν τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουν, βάσει 
της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειάς τους, και πρέπει να ενημερώνονται για τις πιθανές 
παρενέργειες και αποσύρσεις.

Τροπολογία 477
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι πληροφορίες που αποτελούν 
αντικείμενο αντιπαραβολής και 
επεξεργασίας στην Eudamed είναι 
προσβάσιμες από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, 
οι οικονομικοί φορείς, οι ανάδοχοι και το 
κοινό έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες 

4. Όλες οι πληροφορίες που αποτελούν 
αντικείμενο αντιπαραβολής και 
επεξεργασίας στην Eudamed είναι 
προσβάσιμες από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, 
οι οικονομικοί φορείς, οι επαγγελματίες 
υγείας, οι ανάδοχοι και το κοινό έχουν 
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στον βαθμό που καθορίζεται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 2.

πρόσβαση στις πληροφορίες στον βαθμό 
που καθορίζεται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 478
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι πληροφορίες που αποτελούν 
αντικείμενο αντιπαραβολής και 
επεξεργασίας στην Eudamed είναι 
προσβάσιμες από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, 
οι οικονομικοί φορείς, οι ανάδοχοι και το 
κοινό έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες 
στον βαθμό που καθορίζεται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 2.

4. Όλες οι πληροφορίες που αποτελούν 
αντικείμενο αντιπαραβολής και 
επεξεργασίας στην Eudamed είναι 
προσβάσιμες από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, 
οι οικονομικοί φορείς, οι ανάδοχοι, οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
το κοινό έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες στον βαθμό που καθορίζεται 
από τις διατάξεις της παραγράφου 2.

Or. es

Τροπολογία 479
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στην ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων 
πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες, 
διαφανείς και φιλικές προς τον χρήστη, 
προσφέροντας στο κοινό και τους 
επαγγελματίες υγείας τη δυνατότητα να 
αντιπαραβάλλουν πληροφορίες που 
αφορούν τα καταχωρισμένα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τους 
οικονομικούς φορείς, τις κλινικές έρευνες, 
τα δεδομένα για την επαγρύπνηση και για 
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τις δραστηριότητες εποπτείας της 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων αποτελεί τη βασική πύλη για την πρόσβαση σε ζωτικής 
σημασίας πληροφορίες που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία. Οι πληροφορίες που αφορούν 
καταχωρισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, οικονομικούς φορείς, κλινικές έρευνες, δεδομένα 
για την επαγρύπνηση και δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς πρέπει να είναι διαθέσιμες τόσο 
στο ευρύ κοινό, όσο και στους επαγγελματίες υγείας.

Τροπολογία 480
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Κατά τη δημιουργία της ευρωπαϊκής 
τράπεζας δεδομένων, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με τις οργανώσεις ασθενών 
και τους επαγγελματίες υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων αποτελεί τη βασική πύλη για την πρόσβαση σε ζωτικής 
σημασίας πληροφορίες που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία. Οι πληροφορίες που αφορούν 
καταχωρισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, οικονομικούς φορείς, κλινικές έρευνες, δεδομένα 
για την επαγρύπνηση και δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς πρέπει να είναι διαθέσιμες τόσο 
στο ευρύ κοινό, όσο και στους επαγγελματίες υγείας.

Τροπολογία 481
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι η αξιολόγηση και η 
παρακολούθηση στις οποίες αναφέρεται η 
παράγραφος 1 διεξάγονται από εθνικό 
οργανισμό διαπίστευσης, κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και 
σύμφωνα με αυτόν.

Or. en

Justification

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

Τροπολογία 482
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρμόδια για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς εθνική αρχή διαφυλάσσει την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
λαμβάνει. Ωστόσο, ανταλλάσσει 
πληροφορίες με άλλα κράτη μέλη και με 
την Επιτροπή σχετικά με κοινοποιημένο 
οργανισμό.

5. Η αρμόδια για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς εθνική αρχή διαφυλάσσει τις 
παραμέτρους εμπιστευτικότητας των 
πληροφοριών που λαμβάνει. Ωστόσο, 
ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλα κράτη 
μέλη και με την Επιτροπή σχετικά με 
κοινοποιημένο οργανισμό.

Or. en
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Τροπολογία 483
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Η τελική ευθύνη για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς και την 
αρμόδια εθνική αρχή για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς ανήκει στο 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένα. Το κράτος μέλος πρέπει 
να επαληθεύει ότι η αρμόδια εθνική αρχή 
για τους κοινοποιημένους οργανισμούς 
εκτελεί επαρκώς τα καθήκοντά της όσον 
αφορά την αξιολόγηση, τον ορισμό και 
την κοινοποίηση των οργανισμών 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών και ότι εργάζεται 
αμερόληπτα και αντικειμενικά. Τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα 
άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις εθνικές 
τους διαδικασίες για την αξιολόγηση, τον 
ορισμό και την κοινοποίηση των 
οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και για την παρακολούθηση 
των κοινοποιημένων οργανισμών και 
σχετικά με τυχόν αλλαγές στις 
πληροφορίες αυτές.

Or. da

Τροπολογία 484
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά 
με τις εθνικές τους διαδικασίες για την 

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

αξιολόγηση, τον ορισμό και την 
κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης και για την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών και σχετικά με τυχόν αλλαγές 
στις πληροφορίες αυτές.

Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 485
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29α
Ο κοινοποιημένος οργανισμός δημοσιεύει 
κατάλογο του προσωπικού του που είναι 
υπεύθυνο για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης και την πιστοποίηση των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Ο 
κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τους τίτλους σπουδών/τα 
επαγγελματικά προσόντα, το βιογραφικό 
σημείωμα και δήλωση μη σύγκρουσης 
συμφερόντων του υπαλλήλου. Ο 
κατάλογος αποστέλλεται στην αρμόδια 
εθνική αρχή για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς προκειμένου να ελεγχθεί ότι 
το προσωπικό πληροί τους κανόνες του 
παρόντος κανονισμού. Ο κατάλογος 
διαβιβάζεται επίσης στην Επιτροπή. 

Or. da

Τροπολογία 486
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29α
Ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης 
θυγατρικών και υπεργολάβων
1. Η Επιτροπή από κοινού με τα κράτη 
μέλη καταρτίζει και διαχειρίζεται ένα 
ηλεκτρονικό σύστημα για την 
αντιπαραβολή και επεξεργασία 
πληροφοριών για υπεργολάβους και 
θυγατρικές, καθώς και για τα 
συγκεκριμένα καθήκοντα που έχουν 
αναλάβει.
2. Πριν από την ανάθεση υπεργολαβίας σε 
δημόσιους φορείς ή εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός που προτίθεται να προβεί σε 
υπεργολαβία συγκεκριμένων καθηκόντων 
που σχετίζονται με την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης ή που καταφεύγει σε μια 
θυγατρική για συγκεκριμένα καθήκοντα 
που σχετίζονται με την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης καταχωρίζει το/τα όνομα/-
τα μαζί με τα εν λόγω καθήκοντα.
3. Σε χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας 
από οποιαδήποτε αλλαγή έχει σημειωθεί 
σχετικά με τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο οικείος 
οικονομικός φορέας επικαιροποιεί τα 
δεδομένα στο ηλεκτρονικό σύστημα.
4. Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο 
ηλεκτρονικό σύστημα είναι προσβάσιμα 
από το κοινό.

Or. en

Τροπολογία 487
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 488
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί πληρούν 
τις οργανωτικές και γενικές απαιτήσεις και 
τις απαιτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της 
ποιότητας, τους πόρους και τις διαδικασίες, 
απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους για τα 
οποία έχουν οριστεί βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, έχει καίρια 
σημασία το μόνιμο «εσωτερικό» 
διοικητικό, τεχνικό και επιστημονικό 
προσωπικό με ιατρικές, τεχνικές και, ει 
δυνατόν, φαρμακολογικές γνώσεις. Θα 
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γίνεται χρήση του μόνιμου «εσωτερικού» 
προσωπικού, ωστόσο οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί πρέπει να έχουν την ευελιξία 
να προσλαμβάνουν εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες σε ad hoc και 
προσωρινή βάση, όπως και όταν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο. Οι ελάχιστες 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς 
περιγράφονται στο παράρτημα VI.

Or. en

Τροπολογία 489
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που παρατίθενται στο παράρτημα VI, 
βάσει της τεχνικής προόδου και 
λαμβανομένων υπόψη των ελάχιστων 
απαιτήσεων για την αξιολόγηση 
συγκεκριμένων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων ή κατηγοριών ή ομάδων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 490
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να
συμπληρώνει τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα VI, βάσει της 
τεχνικής προόδου και λαμβανομένων 
υπόψη των ελάχιστων απαιτήσεων για την 
αξιολόγηση συγκεκριμένων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή 
κατηγοριών ή ομάδων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να συμπληρώνει τις 
απαιτήσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα VI,  βάσει της τεχνικής 
προόδου και λαμβανομένων υπόψη των 
απαιτήσεων για την αξιολόγηση 
συγκεκριμένων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων ή κατηγοριών ή ομάδων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη θέσπιση ενιαίων απαιτήσεων για τους κοινοποιημένους οργανισμούς σε όλα τα κράτη 
μέλη και τη διασφάλιση δίκαιων και ισότιμων όρων, είναι προτιμότερο να μην γίνεται λόγος για 
«ελάχιστες απαιτήσεις» αλλά για «απαιτήσεις» που πρέπει να πληρούν οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί. Όχι η Επιτροπή αλλά μόνο οι δύο συννομοθέτες είναι αρμόδιοι για την 
τροποποίηση των ουσιωδών απαιτήσεων του παραρτήματος VI. Η Επιτροπή μπορεί να 
συμπληρώνει τις απαιτήσεις.

Τροπολογία 491
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η ετήσια αξιολόγηση των 
κοινοποιημένων οργανισμών που ορίζεται 
στο άρθρο 35 παράγραφος 3 
περιλαμβάνει εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης των υπεργολάβων ή των 
θυγατρικών των κοινοποιημένων 
οργανισμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του παραρτήματος VI.

Or. en
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Τροπολογία 492
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η αίτηση συνοδεύεται από περιγραφή 
των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τα οποία 
ζητά ο οργανισμός να είναι αρμόδιος, 
καθώς και από πιστοποιητικό 
διαπίστευσης, όταν υφίσταται, που έχει 
εκδοθεί από εθνικό φορέα διαπίστευσης, 
ο οποίος βεβαιώνει ότι ο οργανισμός 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί 
τις απαιτήσεις του παραρτήματος VI ή
συνοδεύεται από τεκμηρίωση που 
αποδεικνύει τη συμμόρφωση με όλες τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος VI.

Or. en

Τροπολογία 493
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όσον αφορά τις οργανωτικές και γενικές 
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις 
διαχείρισης της ποιότητας που 
περιγράφονται στα τμήματα 1 και 2 του 
παραρτήματος VI, η σχετική τεκμηρίωση 
μπορεί να υποβάλλεται υπό μορφή 
έγκυρου πιστοποιητικού μαζί με την 
αντίστοιχη έκθεση αξιολόγησης το οποίο 
εκδίδεται από εθνικό οργανισμό 
διαπίστευσης, σύμφωνα με τον κανονισμό 

διαγράφεται
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(ΕΚ) αριθ. 765/2008. Ο οργανισμός 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις που καλύπτει το 
πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από τον 
εν λόγω οργανισμό διαπίστευσης.

Or. en

Τροπολογία 494
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 495
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Σε προθεσμία 14 ημερών από την 
υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή ορίζει κοινή 
ομάδα αξιολόγησης που αποτελείται από 
τουλάχιστον τρεις εμπειρογνώμονες οι 
οποίοι επιλέγονται από κατάλογο 
εμπειρογνωμόνων ειδικευμένων στην 
αξιολόγηση οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Ο κατάλογος καταρτίζεται 
από την Επιτροπή σε συνεργασία με το 
ΣΟΙΠ. Τουλάχιστον ένας από αυτούς τους 
εμπειρογνώμονες εκπροσωπεί την 
Επιτροπή, τουλάχιστον ένας δεύτερος 
εμπειρογνώμονας προέρχεται από άλλο 
κράτος μέλος πέραν του κράτους μέλους 
στο οποίο βρίσκεται ο αιτών οργανισμός 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης· ο 
εκπρόσωπος της Επιτροπής προΐσταται 
της κοινής ομάδας αξιολόγησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση μεγαλύτερης αντικειμενικότητας στη λήψη της απόφασης, πρέπει πέραν του 
εκπροσώπου της Επιτροπής να συμμετάσχει στην αξιολόγηση και ένας εμπειρογνώμονας άλλου 
κράτους μέλους. Πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον 2 εμπειρογνώμονες σε έναν επικεφαλής 
ομάδας.

Τροπολογία 496
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαπιστώσεις όσον αφορά τη μη 
συμμόρφωση ενός οργανισμού με τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος VI 
αναφέρονται κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης και συζητούνται μεταξύ της 
εθνικής αρχής που είναι αρμόδια για τους 

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

κοινοποιημένους οργανισμούς και της 
κοινής ομάδας αξιολόγησης, με σκοπό την 
εξεύρεση κοινής συμφωνίας όσον αφορά 
την αξιολόγηση της αίτησης. Σε 
περίπτωση που οι απόψεις διίστανται, 
στην έκθεση αξιολόγησης της αρμόδιας 
εθνικής αρχής επισυνάπτεται ξεχωριστή 
γνωμοδότηση της ομάδας αξιολόγησης, 
στην οποία παρατίθενται οι 
προβληματισμοί σχετικά με την 
κοινοποίηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση αδυναμίας συμφωνίας της ομάδας αξιολόγησης με την αρμόδια εθνική αρχή σε 
μία κοινή αξιολόγηση της αίτησης, η ομάδα αξιολόγησης παραθέτει την αιτιολογία της σε 
ξεχωριστή γνωμοδότηση προς την Επιτροπή και προς το συντονιστικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 497
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρμόδια για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς εθνική αρχή υποβάλλει την 
έκθεση αξιολόγησής της και το σχέδιο 
κοινοποίησής της στην Επιτροπή, η οποία 
διαβιβάζει αμέσως τα έγγραφα αυτά στο 
ΣΟΙΠ και στα μέλη της κοινής ομάδας 
αξιολόγησης. Έπειτα από αίτημα της 
Επιτροπής, η εν λόγω αρχή υποβάλλει τα 
προαναφερόμενα έγγραφα έως και σε τρεις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

5. Η αρμόδια για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς εθνική αρχή υποβάλλει την 
έκθεση αξιολόγησής της και το σχέδιο 
κοινοποίησής της στην Επιτροπή, η οποία 
διαβιβάζει αμέσως τα έγγραφα αυτά στο 
ΣΟΙΠ και στα μέλη της κοινής ομάδας 
αξιολόγησης. Σε περίπτωση ξεχωριστής 
γνωμοδότησης της ομάδας αξιολόγησης, 
υποβάλλεται και αυτή στην Επιτροπή με 
σκοπό την διαβίβασή της στο ΣΟΙΠ.
Έπειτα από αίτημα της Επιτροπής, η εν 
λόγω αρχή υποβάλλει τα προαναφερόμενα 
έγγραφα έως και σε τρεις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση αδυναμίας συμφωνίας της ομάδας αξιολόγησης με την αρμόδια εθνική αρχή σε 
μία κοινή αξιολόγηση της αίτησης, η ομάδα αξιολόγησης παραθέτει την αιτιολογία της σε
ξεχωριστή γνωμοδότηση προς την Επιτροπή και προς το συντονιστικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 498
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η κοινή ομάδα αξιολόγησης διατυπώνει 
την τελική γνώμη της σχετικά με την 
έκθεση αξιολόγησης και με το σχέδιο 
κοινοποίησης, ενδεχομένως και σχετικά 
με την ξεχωριστή γνωμοδότηση της 
ομάδας αξιολόγησης, εντός 21 ημερών 
από την παραλαβή αυτών των εγγράφων, η 
δε Επιτροπή την υποβάλλει αμέσως στο 
ΣΟΙΠ. Εντός 21 ημερών από την 
παραλαβή της γνώμης της κοινής ομάδας 
αξιολόγησης, το ΣΟΙΠ εκδίδει σύσταση 
σχετικά με το σχέδιο κοινοποίησης, την 
οποία λαμβάνει δεόντως υπόψη της η 
οικεία εθνική αρχή στην απόφασή της 
σχετικά με τον ορισμό του κοινοποιημένου 
οργανισμού. Εάν η απόφαση της 
αρμόδιας εθνικής αρχής είναι αντίθετη 
προς τη σύσταση του ΣΟΙΠ, πρέπει να 
δοθεί γραπτή αιτιολογημένη επεξήγηση 
της εν λόγω απόφασης στην Επιτροπή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απόφαση η οποία αποκλίνει από τη σύσταση του ΣΟΙΠ σχετικά με την κοινοποίηση του 
κοινοποιημένου οργανισμού είναι δυνατή μόνο βάσει αντικειμενικά κατανοητής και σαφούς 
αιτιολόγησης.
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Τροπολογία 499
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33α
Η Επιτροπή θεσπίζει οδηγίες για το 
ελάχιστο χρονικό διάστημα διάρκειας της 
διαδικασίας αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και παρέχει ενδείξεις για 
τον μέσο χρόνο που αντιστοιχεί σε κάθε 
ιατροτεχνολογικό προϊόν κατά τη 
διάρκεια αξιολόγησης συμμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 500
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να κοινοποιούν 
μόνο οργανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος VI και 
τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 32 
παράγραφος 3 της κοινής ομάδας 
αξιολόγησης και έχουν λάβει θετική 
αξιολόγηση από το ΣΟΙΠ (άρθρο 44 α 
νέο).

Or. de

Τροπολογία 501
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στο παράρτημα VI σχετικά με την κοινοποίηση 
των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να είναι υποχρεωτική, ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται ενιαία εφαρμογή της διαδικασίας κοινοποίησης για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη.

Τροπολογία 502
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις όπου ο αιτών 
οργανισμός ισχυρίζεται ότι είναι αρμόδιος 
για ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
υπάγονται στην κατηγορία III, για 
προϊόντα εμφυτευμένα στο σώμα τα 
οποία φέρουν ουσία που χαρακτηρίζεται 
ως φάρμακο ή που χρησιμοποιούν ιστούς 
ή κύτταρα ανθρώπινης ή ζωικής 
προέλευσης που δεν είναι βιώσιμα, τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν μόνο όσους 
οργανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης έχουν αξιολογηθεί από 
κοινού με την Επιτροπή, το ΣΟΙΠ και την 
εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα 
του ο αιτών οργανισμός. 

Or. en
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Τροπολογία 503
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοποίηση προσδιορίζει σαφώς το 
πεδίο εφαρμογής για το οποίο ορίζεται ο 
οργανισμός, αναφέροντας τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τον 
τύπο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα 
οποία εξουσιοδοτείται να αξιολογεί ο 
κοινοποιημένος οργανισμός.

Η κοινοποίηση προσδιορίζει σαφώς το 
πεδίο εφαρμογής για το οποίο ορίζεται ο 
οργανισμός,  αναφέροντας τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τον 
τύπο και την κατηγορία των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα οποία 
εξουσιοδοτείται να αξιολογεί ο 
κοινοποιημένος οργανισμός.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία της κατηγορίας προϊόντων είναι απαραίτητα ώστε να είναι δυνατός ο 
ολοκληρωμένος και ακριβής προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής, ο έλεγχος και η εποπτεία 
των κοινοποιημένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της εξειδίκευσής τους.

Τροπολογία 504
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση βάσει 
της παραγράφου 7 ή εάν το ΣΟΙΠ ή η 
Επιτροπή, αφού ζητηθεί η γνώμη τους 
βάσει της παραγράφου 8, εκφράσουν τη 
γνώμη ότι η κοινοποίηση μπορεί να γίνει 
αποδεκτή εν όλω ή εν μέρει, η Επιτροπή 
δημοσιεύει την κοινοποίηση.

9. Εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση βάσει 
της παραγράφου 7 ή εάν το ΣΟΙΠ ή η 
Επιτροπή, αφού ζητηθεί η γνώμη τους 
βάσει της παραγράφου 8, εκφράσουν τη 
γνώμη ότι η κοινοποίηση μπορεί να γίνει 
αποδεκτή εν όλω, η Επιτροπή δημοσιεύει 
την κοινοποίηση, προσθέτοντας επίσης 
όσες πληροφορίες σχετίζονται με την 
κοινοποίηση του κοινοποιημένου 
οργανισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα 
που ορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2.
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Or. en

Τροπολογία 505
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση βάσει 
της παραγράφου 7 ή εάν το ΣΟΙΠ ή η 
Επιτροπή, αφού ζητηθεί η γνώμη τους 
βάσει της παραγράφου 8, εκφράσουν τη 
γνώμη ότι η κοινοποίηση μπορεί να γίνει 
αποδεκτή εν όλω ή εν μέρει, η Επιτροπή 
δημοσιεύει την κοινοποίηση.

9. Εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση βάσει 
της παραγράφου 7 ή εάν το ΣΟΙΠ ή η 
Επιτροπή, αφού ζητηθεί η γνώμη τους 
βάσει της παραγράφου 8, εκφράσουν τη 
γνώμη ότι η κοινοποίηση μπορεί να γίνει 
αποδεκτή εν όλω ή εν μέρει, η Επιτροπή 
δημοσιεύει την κοινοποίηση.

Παράλληλα, η Επιτροπή εισάγει επίσης 
όλες τις πληροφορίες που αφορούν την 
κοινοποίηση του κοινοποιημένου 
οργανισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα 
που αναφέρεται στο άρθρο 27 
παράγραφος 2 στοιχείο (ε). Η εν λόγω 
δημοσίευση συνοδεύεται από την τελική 
έκθεση αξιολόγησης της αρμόδιας για 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς 
εθνικής αρχής, από τη γνωμοδότηση της 
κοινής ομάδας αξιολόγησης και από τη 
σύσταση του ΣΟΙΠ που αναφέρονται 
στην παράγραφο του παρόντος άρθρου.
Τα στοιχεία που περιέχονται στο 
ηλεκτρονικό σύστημα είναι προσβάσιμα 
από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία δημοσίευσης της κοινοποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να οριστεί 
επακριβώς. Η δημοσίευση πρέπει να δικαιολογείται από το σύνολο των εκθέσεων και 
γνωμοδοτήσεων που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση.

Τροπολογία 506
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση βάσει 
της παραγράφου 7 ή εάν το ΣΟΙΠ ή η 
Επιτροπή, αφού ζητηθεί η γνώμη τους 
βάσει της παραγράφου 8, εκφράσουν τη 
γνώμη ότι η κοινοποίηση μπορεί να γίνει 
αποδεκτή εν όλω ή εν μέρει, η Επιτροπή 
δημοσιεύει την κοινοποίηση.

9. Εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση βάσει 
της παραγράφου 7 ή εάν το ΣΟΙΠ ή η 
Επιτροπή, αφού ζητηθεί η γνώμη τους 
βάσει της παραγράφου 8, εκφράσουν τη 
γνώμη ότι η κοινοποίηση μπορεί να γίνει
αποδεκτή εν όλω ή εν μέρει, η Επιτροπή 
δημοσιεύει την κοινοποίηση.

Οι λεπτομέρειες της κοινοποίησης, λόγου 
χάρη η κατηγορία και τυπολογία των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
δημοσιεύονται.

Or. en

Τροπολογία 507
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση βάσει 
της παραγράφου 7 ή εάν το ΣΟΙΠ ή η 
Επιτροπή, αφού ζητηθεί η γνώμη τους 
βάσει της παραγράφου 8, εκφράσουν τη 
γνώμη ότι η κοινοποίηση μπορεί να γίνει 
αποδεκτή εν όλω ή εν μέρει, η Επιτροπή 
δημοσιεύει την κοινοποίηση.

9. Εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση βάσει 
της παραγράφου 7 ή εάν το ΣΟΙΠ ή η 
Επιτροπή, αφού ζητηθεί η γνώμη τους 
βάσει της παραγράφου 8, εκφράσουν τη 
γνώμη ότι η κοινοποίηση μπορεί να γίνει 
αποδεκτή εν όλω ή εν μέρει, η Επιτροπή 
δημοσιεύει την κοινοποίηση.

Οι πλήρεις λεπτομέρειες της 
κοινοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και 
των παραρτημάτων, δημοσιεύονται. 

Or. en

Τροπολογία 508
Holger Krahmer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή χορηγεί αριθμό 
ταυτοποίησης σε κάθε κοινοποιημένο 
οργανισμό του οποίου η κοινοποίηση 
γίνεται δεκτή σύμφωνα με το άρθρο 33. 
Χορηγεί έναν μόνο αριθμό ταυτοποίησης 
ακόμη και αν ο οργανισμός είναι 
κοινοποιημένος βάσει διάφορων 
ενωσιακών πράξεων.

1. Η Επιτροπή χορηγεί αριθμό 
ταυτοποίησης σε κάθε κοινοποιημένο 
οργανισμό του οποίου η κοινοποίηση 
γίνεται δεκτή σύμφωνα με το άρθρο 33. 
Χορηγεί έναν μόνο αριθμό ταυτοποίησης 
ακόμη και αν ο οργανισμός είναι 
κοινοποιημένος βάσει διάφορων 
ενωσιακών πράξεων. Οργανισμοί, οι 
οποίοι είναι κοινοποιημένοι βάσει της 
οδηγίας 90/385/EΟΚ και της 
οδηγίας 93/42/EΟΚ, διατηρούν τον 
αριθμό ταυτοποίησης που τους έχει 
χορηγηθεί σε περίπτωση επιτυχούς 
επαναληπτικής κοινοποίησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Υφιστάμενοι κοινοποιημένοι οργανισμοί πρέπει να διατηρούν τους αριθμούς ταυτοποίησής τους 
σε περίπτωση επαναληπτικής κοινοποίησης. Αυτό αποτρέπει περιττή γραφειοκρατική 
επιβάρυνση, όπως για παράδειγμα την προσαρμογή διαφορετικών ευρωπαϊκών βάσεων 
δεδομένων στους νέους αριθμούς ταυτοποίησης, και την δαπανηρή αλλαγή των σημάνσεων των 
προϊόντων.

Τροπολογία 509
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35α
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ύπαρξη 
ενός κυρωτικού μηχανισμού σε 
περίπτωση που οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί δεν πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις. Ο εν λόγω μηχανισμός πρέπει 
να διακρίνεται από διαφάνεια και 
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αναλογικότητα ως προς τη φύση και το 
επίπεδο της μη συμμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 510
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον μία φορά ετησίως η εθνική 
αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς αξιολογεί 
αν κάθε κοινοποιημένος οργανισμός που 
υπάγεται στην αρμοδιότητά της 
εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 
VI. Η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει 
επιτόπου επίσκεψη κάθε κοινοποιημένου 
οργανισμού.

3. Τουλάχιστον μία φορά ετησίως η εθνική 
αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς αξιολογεί 
αν κάθε κοινοποιημένος οργανισμός που 
υπάγεται στην αρμοδιότητά της 
εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 
VI, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης για το αν οι υπεργολάβοι ή οι 
θυγατρικές του εν λόγω οργανισμού 
πληρούν τις απαιτήσεις. Η εν λόγω 
αξιολόγηση περιλαμβάνει επιτόπου 
επίσκεψη κάθε κοινοποιημένου 
οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 511
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον μία φορά ετησίως η εθνική 
αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς αξιολογεί 
αν κάθε κοινοποιημένος οργανισμός που 
υπάγεται στην αρμοδιότητά της 
εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις 

3. Τουλάχιστον μία φορά ετησίως η εθνική 
αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς αξιολογεί 
αν κάθε κοινοποιημένος οργανισμός που 
υπάγεται στην αρμοδιότητά της 
εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις 
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απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 
VI. Η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει 
επιτόπου επίσκεψη κάθε κοινοποιημένου 
οργανισμού.

απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 
VI. Η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει 
επιτόπου επίσκεψη κάθε κοινοποιημένου 
οργανισμού. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει 
επίσης αναθεώρηση των δειγμάτων της 
αξιολόγησης φακέλου σχεδιασμού που 
διεξήγαγε ο κοινοποιημένος οργανισμός 
για να καθορίσει την αδιάλειπτη 
ικανότητα του κοινοποιημένου 
οργανισμού καθώς και την ποιότητα των 
αξιολογήσεών του, και ειδικότερα την 
ικανότητα του κοινοποιημένου 
οργανισμού να αξιολογεί τα κλινικά 
τεκμήρια.

Or. en

Τροπολογία 512
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον μία φορά ετησίως η εθνική 
αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς αξιολογεί 
αν κάθε κοινοποιημένος οργανισμός που 
υπάγεται στην αρμοδιότητά της 
εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 
VI. Η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει 
επιτόπου επίσκεψη κάθε κοινοποιημένου 
οργανισμού.

3. Τουλάχιστον μία φορά ετησίως η εθνική 
αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς αξιολογεί 
αν κάθε κοινοποιημένος οργανισμός που 
υπάγεται στην αρμοδιότητά της 
εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 
VI, καθώς και αν εξακολουθούν να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές οι 
θυγατρικές και οι υπεργολάβοι τους. Η εν 
λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει επιτόπου 
επίσκεψη κάθε κοινοποιημένου 
οργανισμού, και, κατά περίπτωση, των 
θυγατρικών και των υπεργολάβων του 
που βρίσκονται εντός ή εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο ελέγχου των κοινοποιημένων οργανισμών πρέπει να περιλαμβάνονται τόσο οι 
θυγατρικές όσο και οι υπεργολάβοι τους.

Τροπολογία 513
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον μία φορά ετησίως η εθνική 
αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς αξιολογεί 
αν κάθε κοινοποιημένος οργανισμός που 
υπάγεται στην αρμοδιότητά της 
εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 
VI. Η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει 
επιτόπου επίσκεψη κάθε κοινοποιημένου 
οργανισμού.

3. Τουλάχιστον μία φορά ετησίως η εθνική 
αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς αξιολογεί 
αν κάθε κοινοποιημένος οργανισμός που 
υπάγεται στην αρμοδιότητά της 
εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 
VI. Η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει 
αιφνιδιαστική επιτόπου επίσκεψη κάθε 
κοινοποιημένου οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 514
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τρία έτη μετά την κοινοποίηση ενός 
κοινοποιημένου οργανισμού, και κατόπιν 
ανά τριετία, η αξιολόγηση για να 
διαπιστωθεί αν ο κοινοποιημένος 
οργανισμός εξακολουθεί να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα VI διενεργείται 
από την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς στο 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 

4. Τρία έτη μετά την κοινοποίηση ενός 
κοινοποιημένου οργανισμού, και κατόπιν 
ανά τριετία, η αξιολόγηση για να 
διαπιστωθεί αν ο κοινοποιημένος 
οργανισμός εξακολουθεί να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα VI διενεργείται 
από την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς στο 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
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εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος 
οργανισμός και από κοινή ομάδα
αξιολόγησης που ορίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 32 παράγραφοι 3 
και 4. Ύστερα από αίτηση της Επιτροπής ή 
ενός κράτους μέλους, το ΣΟΙΠ μπορεί να 
αρχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης που 
περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο 
οποιαδήποτε στιγμή κατά την οποία 
υπάρχει εύλογη ανησυχία για τη διαρκή 
συμμόρφωση ενός κοινοποιημένου 
οργανισμού με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος VI.

εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος 
οργανισμός και από κοινή ομάδα 
αξιολόγησης που ορίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 32 παράγραφοι 3 
και 4. Ύστερα από αίτηση της Επιτροπής ή 
ενός κράτους μέλους, το ΣΟΙΠ μπορεί να 
αρχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης που 
περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο 
οποιαδήποτε στιγμή κατά την οποία 
υπάρχει εύλογη ανησυχία για τη διαρκή 
συμμόρφωση ενός κοινοποιημένου 
οργανισμού, της θυγατρικής ή του 
υπεργολάβου αυτού, με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος VI.

Or. en

Τροπολογία 515
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τρία έτη μετά την κοινοποίηση ενός 
κοινοποιημένου οργανισμού, και κατόπιν 
ανά τριετία, η αξιολόγηση για να 
διαπιστωθεί αν ο κοινοποιημένος 
οργανισμός εξακολουθεί να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα VI διενεργείται 
από την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς στο 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος 
οργανισμός και από κοινή ομάδα 
αξιολόγησης που ορίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 32 παράγραφοι 3 
και 4. Ύστερα από αίτηση της Επιτροπής ή 
ενός κράτους μέλους, το ΣΟΙΠ μπορεί να 
αρχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης που 
περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο 
οποιαδήποτε στιγμή κατά την οποία 
υπάρχει εύλογη ανησυχία για τη διαρκή 
συμμόρφωση ενός κοινοποιημένου 

4. Τρία έτη μετά την κοινοποίηση ενός 
κοινοποιημένου οργανισμού, και κατόπιν 
ανά τριετία, η αξιολόγηση για να 
διαπιστωθεί αν ο κοινοποιημένος 
οργανισμός εξακολουθεί να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα VI διενεργείται 
από την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς στο 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος 
οργανισμός και από κοινή ομάδα 
αξιολόγησης που ορίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 32 παράγραφοι 3 
και 4. Ύστερα από αίτηση της Επιτροπής ή 
ενός κράτους μέλους, το ΣΟΙΠ μπορεί να 
αρχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης που 
περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο 
οποιαδήποτε στιγμή κατά την οποία 
υπάρχει εύλογη ανησυχία για τη διαρκή 
συμμόρφωση ενός κοινοποιημένου 
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οργανισμού με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος VI.

οργανισμού, μιας θυγατρικής ή ενός 
υπεργολάβου ενός κοινοποιημένου 
οργανισμού με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος VI.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο ελέγχου των κοινοποιημένων οργανισμών πρέπει να περιλαμβάνονται τόσο οι 
θυγατρικές όσο και οι υπεργολάβοι τους.

Τροπολογία 516
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τρία έτη μετά την κοινοποίηση ενός 
κοινοποιημένου οργανισμού, και κατόπιν 
ανά τριετία, η αξιολόγηση για να 
διαπιστωθεί αν ο κοινοποιημένος 
οργανισμός εξακολουθεί να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα VI διενεργείται 
από την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς στο 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος 
οργανισμός και από κοινή ομάδα 
αξιολόγησης που ορίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 32 παράγραφοι 3 
και 4. Ύστερα από αίτηση της Επιτροπής ή 
ενός κράτους μέλους, το ΣΟΙΠ μπορεί να 
αρχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης που 
περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο 
οποιαδήποτε στιγμή κατά την οποία 
υπάρχει εύλογη ανησυχία για τη διαρκή 
συμμόρφωση ενός κοινοποιημένου 
οργανισμού με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος VI.

4. Δύο έτη μετά την κοινοποίηση ενός 
κοινοποιημένου οργανισμού, και κατόπιν 
ανά διετία, η αξιολόγηση για να 
διαπιστωθεί αν ο κοινοποιημένος 
οργανισμός εξακολουθεί να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα VI διενεργείται 
από την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς στο 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος 
οργανισμός και από κοινή ομάδα 
αξιολόγησης που ορίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 32 παράγραφοι 3 
και 4. Ύστερα από αίτηση της Επιτροπής ή 
ενός κράτους μέλους, το ΣΟΙΠ μπορεί να 
αρχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης που 
περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο 
οποιαδήποτε στιγμή κατά την οποία 
υπάρχει εύλογη ανησυχία για τη διαρκή 
συμμόρφωση ενός κοινοποιημένου 
οργανισμού με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος VI.

Or. en
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Τροπολογία 517
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τρία έτη μετά την κοινοποίηση ενός 
κοινοποιημένου οργανισμού, και κατόπιν 
ανά τριετία, η αξιολόγηση για να 
διαπιστωθεί αν ο κοινοποιημένος 
οργανισμός εξακολουθεί να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα VI διενεργείται 
από την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς στο 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος 
οργανισμός και από κοινή ομάδα 
αξιολόγησης που ορίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 32 παράγραφοι 3 
και 4. Ύστερα από αίτηση της Επιτροπής ή 
ενός κράτους μέλους, το ΣΟΙΠ μπορεί να 
αρχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης που 
περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο 
οποιαδήποτε στιγμή κατά την οποία 
υπάρχει εύλογη ανησυχία για τη διαρκή 
συμμόρφωση ενός κοινοποιημένου 
οργανισμού με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος VI.

4. Τρία έτη μετά την κοινοποίηση ενός 
κοινοποιημένου οργανισμού, και κατόπιν 
ανά τριετία, η αξιολόγηση για να 
διαπιστωθεί αν ο κοινοποιημένος 
οργανισμός, οι θυγατρικές και οι 
υπεργολάβοι του εξακολουθούν να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα VI διενεργείται 
από την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς στο 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος 
οργανισμός και από κοινή ομάδα 
αξιολόγησης που ορίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 32 παράγραφοι 3 
και 4. Ύστερα από αίτηση της Επιτροπής ή 
ενός κράτους μέλους, το ΣΟΙΠ μπορεί να 
αρχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης που 
περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο 
οποιαδήποτε στιγμή κατά την οποία 
υπάρχει εύλογη ανησυχία για τη διαρκή 
συμμόρφωση ενός κοινοποιημένου 
οργανισμού με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος VI.

Τα πλήρη αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων δημοσιεύονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι θυγατρικές και οι υπεργολάβοι του κοινοποιημένου οργανισμού πρέπει να περιλαμβάνονται 
στην αξιολόγηση τριετίας ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αρχές διεξήγαγαν πλήρη 
αξιολόγηση του οργανισμού και των δραστηριοτήτων του. Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να 
δημοσιεύονται τα αποτελέσματα όλων των αξιολογήσεων για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης 
και της διαφάνειας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.
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Τροπολογία 518
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η αξιολόγηση που ορίζεται στην 
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου 
διεξάγεται ετησίως για τους οργανισμούς 
αξιολόγησης συμμόρφωσης οι οποίοι 
έχουν κοινοποιηθεί για ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα της κατηγορίας III. Η 
αξιολόγηση περιλαμβάνει αναθεώρηση 
των δειγμάτων των αξιολογήσεων 
φακέλου σχεδιασμού που διεξήγαγε ο 
κοινοποιημένος οργανισμός για να 
καθορίσει την αδιάλειπτη ικανότητα του 
κοινοποιημένου οργανισμού καθώς και 
την ποιότητα των αξιολογήσεών του, και 
ειδικότερα την ικανότητα του 
κοινοποιημένου οργανισμού να αξιολογεί 
τα κλινικά τεκμήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αξιολογήσεις για έγκριση πριν από τη διάθεση στην αγορά που διενεργούν οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί στην κατηγορία ΙΙΙ ιατροτεχνολογικών προϊόντων ύψιστου κινδύνου πρέπει να 
διέπονται από τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που έχουν 
εγκριθεί για να αξιολογούν προϊόντα κατηγορίας ΙΙΙ πρέπει να εποπτεύονται συχνότερα – σε 
ετήσια βάση αντί ανά τριετία – ούτως ώστε να διασφαλίζεται ο αυστηρός έλεγχος του κράτους 
μέλους και της Επιτροπής, ενώ πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνουν μια αναθεώρηση των 
παραδειγμάτων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που ενέκριναν.

Τροπολογία 519
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κάθε χρόνο, οι κοινοποιημένοι 
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οργανισμοί υποβάλουν στην αρμόδια 
αρχή και στην Επιτροπή, η οποία την 
διαβιβάζει στο ΣΟΙΠ, μια ετήσια έκθεση 
δραστηριότητας με τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο παράρτημα VI σημείο 
5.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν ετήσια έκθεση 
δραστηριότητας προς την αρμόδια αρχή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 520
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όταν μια εθνική αρχή αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς διαπιστώνει 
ότι ένας κοινοποιημένος οργανισμός δεν 
πληροί πλέον τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος VI, ή ότι αδυνατεί να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η εν 
λόγω εθνική αρχή αναστέλλει, περιορίζει, 
ανακαλεί, πλήρως ή εν μέρει, την 
κοινοποίηση, ανάλογα με τη σοβαρότητα 
της αδυναμίας πλήρωσης των εν λόγω 
απαιτήσεων ή της εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων. Η αναστολή ισχύει έως 
ότου εκδοθεί απόφαση ακύρωσης της 
αναστολής από το ΣΟΙΠ, ενώ ακολουθεί 
αξιολόγηση από κοινή ομάδα 
αξιολόγησης που ορίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφοι 3 
και 4. Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός 
παύει τη δραστηριότητά του, η αρμόδια 
εθνική αρχή για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς ανακαλεί την κοινοποίηση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 521
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές και οι επαγγελματίες υγείας πρέπει επίσης να ενημερώνονται για 
οποιαδήποτε αναστολή, περιορισμό ή ανάκληση κοινοποίησης.

Τροπολογία 522
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή 
ανάκλησης μιας κοινοποίησης, το κράτος 
μέλος λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ώστε οι 
φάκελοι του σχετικού κοινοποιημένου 
οργανισμού είτε να εξεταστούν από άλλο 
κοινοποιημένο οργανισμό είτε να τεθούν 
στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών 
για τους κοινοποιημένους οργανισμούς και 

3. Σε περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή 
ανάκλησης μιας κοινοποίησης, το κράτος 
μέλος ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή η 
οποία λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ώστε οι 
φάκελοι του σχετικού κοινοποιημένου 
οργανισμού είτε να εξεταστούν από άλλο 
κοινοποιημένο οργανισμό είτε να τεθούν 
στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών 
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για την εποπτεία της αγοράς. για τους κοινοποιημένους οργανισμούς και 
για την εποπτεία της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Την ευθύνη για τον περιορισμό, την αναστολή ή την ανάκληση μιας κοινοποίησης είναι 
προτιμότερο να αναλάβει η Επιτροπή και όχι τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 523
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι διαφορετικοί βαθμοί «τροποποίησης» της 
κοινοποίησης, αναφέροντας τις διαφορετικές επιλογές (αναστολή, περιορισμός ή ανάκληση).

Τροπολογία 524
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον 
οι λόγοι για τους οποίους ανεστάλη, 
περιορίστηκε ή ανακλήθηκε η 
κοινοποίηση έχουν αντίκτυπο στα 
εκδοθέντα πιστοποιητικά, η αρμόδια 
εθνική αρχή θα ζητήσει από τους 
ενδιαφερόμενους κατασκευαστές να 
προσκομίσουν έγγραφα που να 
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αποδεικνύουν συμμόρφωση με την 
κοινοποίηση εντός 30 ημερών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις διαθέτουν συνήθως στην αγορά ένα μόνο προϊόν. Η 
αναστολή, ακόμα και η προσωρινή, του πιστοποιητικού τους συνεπάγεται παύση των πωλήσεων 
και, κατά συνέπεια, κλείσιμο των επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η 
ισορροπία μεταξύ της συνέχισης της λειτουργίας των εν λόγω εταιρειών και της ασφάλειας των 
ασθενών. Θα μπορούσε να προβλεφτεί η θέσπιση μικρής προθεσμίας για την υποβολή της 
τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης πριν από την αναστολή ή την τελική ανάκληση του 
πιστοποιητικού που εκδόθηκε αδικαιολόγητα.

Τροπολογία 525
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) στην περίπτωση αναστολής μιας 
κοινοποίησης. υπό τον όρο ότι, μέσα σε 
τρεις μήνες από την αναστολή, είτε η 
αρμόδια αρχή για ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος ο κατασκευαστής 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος που 
καλύπτει το πιστοποιητικό, είτε άλλος 
κοινοποιημένος οργανισμός επιβεβαιώνει 
γραπτώς ότι αναλαμβάνει τα καθήκοντα
του κοινοποιημένου οργανισμού κατά την 
περίοδο αναστολής·

(α) στην περίπτωση αναστολής μιας 
κοινοποίησης. υπό τον όρο ότι, μέσα σε 
τρεις μήνες από την αναστολή, άλλος 
κοινοποιημένος οργανισμός επιβεβαιώνει 
γραπτώς ότι αναλαμβάνει τα καθήκοντα 
του κοινοποιημένου οργανισμού κατά την 
περίοδο αναστολής·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά κανόνα δεν διαθέτουν τις γνώσεις ούτε είναι σε 
θέση να αναλάβουν τα καθήκοντα κοινοποιημένου οργανισμού, διότι δεν διαθέτουν την 
απαραίτητη οργάνωση και το προσωπικό για τον σκοπό αυτόν.
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Τροπολογία 526
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όταν η Επιτροπή αποφασίσει, κατόπιν 
διαβούλευσης με το συντονιστικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΣΟΙΠ),
ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί 
πλέον τις απαιτήσεις κοινοποίησής του, 
ενημερώνει το κοινοποιούν κράτος μέλος 
σχετικά και ζητεί από το τελευταίο να 
λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής, του 
περιορισμού ή της απόσυρσης της 
κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 36 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 527
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 
κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί 
πλέον τις απαιτήσεις κοινοποίησής του, 
ενημερώνει το κοινοποιούν κράτος μέλος 
σχετικά και ζητεί από το τελευταίο να 
λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής, του 
περιορισμού ή της απόσυρσης της 
κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο. 
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Μετά το πέρας της αξιολόγησης η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να 
δημοσιεύει έκθεση με τις γνωμοδοτήσεις 
των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 528
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι θεσμοθετείται 
κατάλληλος συντονισμός και συνεργασία 
μεταξύ των κοινοποιημένων οργανισμών 
και ότι αυτοί λειτουργούν σωστά με τη 
μορφή ομάδας συντονισμού των 
κοινοποιημένων οργανισμών στον τομέα 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.

Η Επιτροπή, σε συνεννόηση με το 
συντονιστικό όργανο ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, διασφαλίζει ότι θεσμοθετείται 
κατάλληλος συντονισμός και συνεργασία 
μεταξύ των κοινοποιημένων οργανισμών 
και ότι αυτοί λειτουργούν σωστά με τη 
μορφή ομάδας συντονισμού των 
κοινοποιημένων οργανισμών στον τομέα 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συντονιστικό όργανο πρέπει να αποτελεί ένα ουσιαστικό φόρουμ διαλόγου, επιτρέποντας την 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κοινοποιημένων οργανισμών αλλά και μεταξύ των 
οργανισμών και των αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία 529
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το όργανο συνεδριάζει κάθε εξάμηνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συντονιστικό όργανο πρέπει να αποτελεί ένα ουσιαστικό φόρουμ διαλόγου, επιτρέποντας 
στην Επιτροπή αλλά και τις αρμόδιες αρχές να διενεργούν έλεγχο. Η ελάχιστη συχνότητα 
συνεδριάσεων πρέπει να καθορίζεται στο κείμενο.

Τροπολογία 530
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ή το ΣΟΙΠ μπορούν να 
αιτηθούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε 
κοινοποιημένου οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συντονιστικό όργανο πρέπει να αποτελεί ένα ουσιαστικό φόρουμ διαλόγου, επιτρέποντας 
στην Επιτροπή αλλά και τις αρμόδιες αρχές να διενεργούν έλεγχο. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι 
η συμμετοχή είναι υποχρεωτική εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή ή το ΣΟΙΠ.

Τροπολογία 531
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα που καθορίζουν 
τους τρόπους λειτουργίας του 
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συντονιστικού οργάνου των 
κοινοποιημένων οργανισμών όπως 
ορίζεται στο παρόν άρθρο. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 84 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συντονιστικό όργανο πρέπει να αποτελεί ένα ουσιαστικό φόρουμ διαλόγου, επιτρέποντας την 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κοινοποιημένων οργανισμών αλλά και μεταξύ των 
οργανισμών και των αρμόδιων αρχών. Οι τρόποι λειτουργίας του συντονιστικού οργάνου 
πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω μέσω εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία 532
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τα τέλη προσδιορίζονται από την 
Επιτροπή. Πρόκειται για τυποποιημένα 
τέλη τα οποία επιβάλλονται ισότιμα σε 
όλα τα κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα δεν επιτρέπεται ο ανταγωνισμός. Δεν επιτρέπεται η πίεση των 
τιμών να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών. Μέσω των ομοιόμορφων τελών ο 
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ανταγωνισμός μετατοπίζεται στα προσόντα του κοινοποιημένου οργανισμού και όχι στην τιμή 
του.

Τροπολογία 533
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο βασικός εισηγητής προτείνει μια εναρμονισμένη δομή τελών για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς η οποία δεν θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές διαφορές των αγορών εργασίας. Έτσι 
μπορεί να προκύψουν υψηλότερα τέλη για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 534
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από τη λήψη 
απόφασης, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στο 
ΣΟΙΠ και στην Επιτροπή την 

Τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από τη λήψη 
απόφασης, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στο 
ΣΟΙΠ και στην Επιτροπή την 
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προβλεπόμενη απόφαση. προβλεπόμενη απόφαση.

Η οριστική απόφαση πρέπει να είναι 
προσβάσιμη μέσω της ευρωπαϊκής 
τράπεζας δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 535
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, ύστερα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, να αποφασίσει, με
εκτελεστικές πράξεις, την εφαρμογή των 
κριτηρίων ταξινόμησης που ορίζονται στο 
παράρτημα VII σε ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊόν ή κατηγορία ή ομάδα 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με σκοπό 
την ταξινόμησή τους.

Η Επιτροπή μπορεί, ύστερα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, να αποφασίσει, με 
εκτελεστικές πράξεις, την εφαρμογή των 
κριτηρίων ταξινόμησης που ορίζονται στο 
παράρτημα VII σε ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊόν ή κατηγορία ή ομάδα 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με σκοπό 
την ταξινόμησή τους. Η απόφαση αυτή 
πρέπει να λαμβάνεται ειδικότερα για την 
επίλυση αντικρουόμενων αποφάσεων 
μεταξύ κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 536
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, ύστερα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, να αποφασίσει, με 
εκτελεστικές πράξεις, την εφαρμογή των 
κριτηρίων ταξινόμησης που ορίζονται στο 
παράρτημα VII σε ένα ιατροτεχνολογικό 

Η Επιτροπή μπορεί, ύστερα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, να αποφασίσει, με 
εκτελεστικές πράξεις, την εφαρμογή των 
κριτηρίων ταξινόμησης που ορίζονται στο 
παράρτημα VII σε ένα ιατροτεχνολογικό 
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προϊόν ή κατηγορία ή ομάδα 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με σκοπό 
την ταξινόμησή τους.

προϊόν ή κατηγορία ή ομάδα 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με σκοπό 
την ταξινόμησή τους.

Μια τέτοια απόφαση πρέπει να 
λαμβάνεται κατά κύριο λόγο βάσει 
εφικτών και διαφορετικών κριτηρίων 
ταξινόμησης του παραρτήματος VII 
σχετικά με συγκεκριμένο προϊόν, 
κατηγορία ή ομάδα προϊόντων στα κράτη 
μέλη.

Or. de

Τροπολογία 537
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3. Πριν εκδώσει τις εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με τους εμπλεκόμενους 
φορείς και λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των εμπλεκόμενων φορέων για να 
βελτιώσει τη διαφάνεια της διαδικασίας που οδηγεί στην έκδοση εκτελεστικών και κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 538
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Βάσει της τεχνικής προόδου και των 
στοιχείων που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητες επαγρύπνησης και 
εποπτείας της αγοράς που περιγράφονται 
στα άρθρα 61 έως 75, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 89 όσον αφορά τα ακόλουθα:

4. Βάσει της τεχνικής προόδου και των 
στοιχείων που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητες επαγρύπνησης και 
εποπτείας της αγοράς που περιγράφονται 
στα άρθρα 61 έως 75, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να θεσπίζει εκτελεστικές
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 όσον 
αφορά τα ακόλουθα:

Or. fr

Τροπολογία 539
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τα 
κριτήρια ταξινόμησης του παραρτήματος 
VII.

(β) να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τα 
κριτήρια ταξινόμησης του παραρτήματος 
VII. Πριν εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, η Επιτροπή διαβουλεύεται με 
τους εμπλεκόμενους φορείς και λαμβάνει 
υπόψη τις προτάσεις τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των εμπλεκόμενων φορέων για να 
βελτιώσει τη διαφάνεια της διαδικασίας που οδηγεί στην έκδοση εκτελεστικών και κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 540
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41α
Γενικές αρχές αναφορικά με την άδεια 

κυκλοφορίας
1. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά 
της ΕΕ οποιουδήποτε από τα παρακάτω 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα εκτός και αν 
έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας εντός ΕΕ 
μέσω κεντροποιημένης διαδικασίας:
- εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
και θεραπευτικά ενεργά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, τα οποία προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν σε άμεση επαφή με την 
καρδιά, το κεντρικό κυκλοφορικό 
σύστημα και το κεντρικό νευρικό 
σύστημα·
- εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
της σπονδυλικής στήλης και των 
αρθρώσεων των ισχίων, των ώμων και 
των γονάτων, εκτός των οργάνων και των 
παρελκόμενων βοηθημάτων 
οστεοσύνθεσης·
-εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
και προϊόντα επεμβατικής τεχνολογίας 
αισθητικού τύπου.
2. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά 
κράτους μέλους οποιουδήποτε από τα 
παρακάτω ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
εκτός και αν έχει εκδοθεί άδεια 
κυκλοφορίας από αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους μέλους ή μέσω 
κεντροποιημένης διαδικασίας:
- ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας 
IIβ πέραν των προϊόντων που 
περιγράφονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 41α·
- ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας 
III πέραν των προϊόντων που 
περιγράφονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 41α·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πέραν της επεξήγησης στην αιτιολογική σκέψη 42α, το εν λόγω σύστημα προτάθηκε στο 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ελαττωματικά εμφυτεύματα στήθους από 
σιλικόνη της γαλλικής εταιρείας PIP (2012/2621(RSP)), και συγκεκριμένα στο άρθρο 7, όπου 
αναφέρεται: «καλεί την Επιτροπή να στραφεί σε ένα σύστημα χορήγησης άδειας πριν από τη 
διάθεση στην αγορά για ορισμένες κατηγορίες ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων, 
περιλαμβανομένων τουλάχιστον των ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων της κατηγορίας IIΒ και 
III».

Τροπολογία 541
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας III, εκτός από 
τα επί παραγγελία ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα και τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα υπό έρευνα, υπόκεινται σε 
διαδικασία αξιολόγησης που βασίζεται 
στην πλήρη διασφάλιση της ποιότητας 
και στην εξέταση του φακέλου 
σχεδιασμού σύμφωνα με το παράρτημα 
VIII. Εναλλακτικά, ο κατασκευαστής 
μπορεί να επιλέξει να πραγματοποιήσει 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με βάση 
εξέταση τύπου όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX σε συνδυασμό με 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης που 
βασίζεται στην επαλήθευση της 
συμμόρφωσης του προϊόντος σύμφωνα με 
το παράρτημα X.

Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας III, εκτός από 
τα επί παραγγελία ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα και τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα υπό έρευνα, υπόκεινται σε 
διαδικασία αξιολόγησης που βασίζεται 
στην εξέταση τύπου όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX σε συνδυασμό με 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης που 
βασίζεται στην επαλήθευση της 
συμμόρφωσης του προϊόντος σύμφωνα με 
το παράρτημα X.

.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την καθιέρωση τύπου εξέτασης σε επίπεδο ΕΕ ως υποχρεωτικής διαδικασίας για την 
αξιολόγηση συμμόρφωσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατηγορίας III, ενισχύεται η 
προσέγγιση της δοκιμής των ιατροτεχνολογικών προϊόντων με βάση το προϊόν («hands-on-
product»).
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Τροπολογία 542
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας III, εκτός από 
τα επί παραγγελία ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα και τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα υπό έρευνα, υπόκεινται σε 
διαδικασία αξιολόγησης που βασίζεται 
στην πλήρη διασφάλιση της ποιότητας και 
στην εξέταση του φακέλου σχεδιασμού 
σύμφωνα με το παράρτημα VIII. 
Εναλλακτικά, ο κατασκευαστής μπορεί να 
επιλέξει να πραγματοποιήσει αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης με βάση εξέταση τύπου 
όπως ορίζεται στο παράρτημα IX σε 
συνδυασμό με αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης που βασίζεται στην 
επαλήθευση της συμμόρφωσης του 
προϊόντος σύμφωνα με το παράρτημα X.

Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας IIβ και III, 
εκτός από τα επί παραγγελία 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα υπό έρευνα, 
υπόκεινται σε διαδικασία άδειας 
κυκλοφορίας που βασίζεται στην πλήρη 
διασφάλιση της ποιότητας και στην 
εξέταση του φακέλου πρωτοτύπου και
σχεδιασμού σύμφωνα με το παράρτημα 
VIII. Εναλλακτικά, ο κατασκευαστής 
μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει 
διαδικασία άδειας κυκλοφορίας με βάση 
εξέταση τύπου όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX σε συνδυασμό με 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης που 
βασίζεται στην επαλήθευση της 
συμμόρφωσης του προϊόντος σύμφωνα με 
το παράρτημα X. Στις περιπτώσεις όπου ο 
κατασκευαστής αδυνατεί να προσκομίσει 
το πρωτότυπο, οφείλει να αιτιολογήσει 
δεόντως την εν λόγω αδυναμία.

Or. en

Τροπολογία 543
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας IIβ, εκτός των 
επί παραγγελία ιατροτεχνολογικών 

διαγράφεται
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προϊόντων και των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων υπό έρευνα, υπόκεινται σε 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης με βάση την πλήρη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης σύμφωνα 
με το παράρτημα VIII, εξαιρουμένου του 
κεφαλαίου του II, καθώς και την 
αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού 
δείγματος των εγγράφων του τεχνικού 
φακέλου όσον αφορά τον σχεδιασμό. 
Εναλλακτικά, ο κατασκευαστής μπορεί 
να επιλέξει να πραγματοποιήσει 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με βάση 
εξέταση τύπου όπως ορίζεται στο 
παράρτημα IX σε συνδυασμό με 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης που 
βασίζεται στην επαλήθευση της 
συμμόρφωσης του προϊόντος σύμφωνα με 
το παράρτημα X.

Or. en

Τροπολογία 544
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας IIα, εκτός των 
επί παραγγελία ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων υπό έρευνα, υπόκεινται σε
διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
με βάση την πλήρη διασφάλιση της 
ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα VIII, 
με εξαίρεση το κεφάλαιο II του 
παραρτήματος αυτού, καθώς και την 
αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού δείγματος 
των εγγράφων του τεχνικού φακέλου που 
αφορούν τον σχεδιασμό. Εναλλακτικά, ο 
κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει να 
καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο που 
ορίζεται στο παράρτημα II σε συνδυασμό 

4. Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας IIα, εκτός των 
επί παραγγελία ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων υπό έρευνα, υπόκεινται σε 
διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
με βάση την πλήρη διασφάλιση της 
ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα VIII, 
με εξαίρεση το κεφάλαιο II του 
παραρτήματος αυτού, καθώς και την 
αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού δείγματος 
των εγγράφων του τεχνικού φακέλου που 
αφορούν το πρωτότυπο και τον 
σχεδιασμό. Εναλλακτικά, ο 
κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει να 
καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο που 
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με αξιολόγηση της συμμόρφωσης με βάση 
την επαλήθευση της συμμόρφωσης του 
προϊόντος σύμφωνα με το τμήμα 7 του 
μέρους Α ή το τμήμα 8 του μέρους Β του 
παραρτήματος Χ.

ορίζεται στο παράρτημα II σε συνδυασμό 
με αξιολόγηση της συμμόρφωσης με βάση 
την επαλήθευση της συμμόρφωσης του 
προϊόντος σύμφωνα με το τμήμα 7 του 
μέρους Α ή το τμήμα 8 του μέρους Β του 
παραρτήματος Χ.

Or. en

Τροπολογία 545
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν για την ελάχιστη συχνότητα 
των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων στο 
εργοστάσιο και των δειγματοληπτικών 
ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται από 
κοινοποιημένους οργανισμούς σύμφωνα 
με το τμήμα 4.4 του παραρτήματος VII, 
λαμβανομένης υπόψη της κατηγορίας 
κινδύνου και του τύπου του προϊόντος, 
καθώς και των ειδικών παραγόντων που 
σχετίζονται με τους κατασκευαστές εντός 
ενός κράτους μέλους. Σε περίπτωση που 
ληφθεί απόφαση, η Επιτροπή πρέπει να 
ενημερώνεται.

Or. en

Τροπολογία 546
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να προσδιορίσει τον τρόπο και τις 

Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, 
προσδιορίζει τον τρόπο και τις 
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διαδικαστικές πτυχές για να διασφαλίσει 
την εναρμονισμένη εφαρμογή της 
διαδικασίας αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης από τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς για τις ακόλουθες πτυχές:

διαδικαστικές πτυχές για να διασφαλίσει 
την εναρμονισμένη εφαρμογή της 
διαδικασίας αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης από τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς για τις ακόλουθες πτυχές:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία έχει στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
εφαρμόζουν τις διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης στο ίδιο συνεκτικό, υψηλό επίπεδο.

Τροπολογία 547
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την ελάχιστη συχνότητα των 
αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων στο 
εργοστάσιο και δειγματοληπτικών 
ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται από 
κοινοποιημένους οργανισμούς σύμφωνα 
με το τμήμα 4.4 του παραρτήματος VIII, 
λαμβανομένης υπόψη της κατηγορίας 
κινδύνου και του τύπου του προϊόντος·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων που προβλέπει το τμήμα 4.4 του παραρτήματος 
VIII πρέπει να αποσαφηνισθεί προκειμένου να ενισχυθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι και να 
διασφαλιστεί η διενέργεια ίδιου επιπέδου και συχνότητας αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων σε όλα 
τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον 
μία φορά τον κύκλο πιστοποίησης και για έκαστο κατασκευαστή και εκάστη ομάδα 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων κοινόχρηστης ονομασίας. Λόγω της ζωτικής σημασίας που έχει 
αυτός ο μηχανισμός, το πεδίο και οι διαδικασίες των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων πρέπει να 
δηλώνονται στον ίδιο τον κανονισμό αντί σε παρεπόμενους κανόνες όπως είναι μία εκτελεστική 
πράξη.
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Τροπολογία 548
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την ελάχιστη συχνότητα των 
αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων στο 
εργοστάσιο και δειγματοληπτικών 
ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται από 
κοινοποιημένους οργανισμούς σύμφωνα 
με το τμήμα 4.4 του παραρτήματος VIII, 
λαμβανομένης υπόψη της κατηγορίας 
κινδύνου και του τύπου του προϊόντος·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων στο τμήμα 4.4 του παραρτήματος VIII πρέπει να 
καθορίζεται σαφώς προκειμένου να ενισχύονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διασφαλίζεται το 
ίδιο επίπεδο και η ίδια συχνότητα αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Ως εκ 
τούτου, η διαγραφή αυτής της περίπτωσης είναι σύμφωνη με την προτεινόμενη τροποποίηση του 
τμήματος 4.4 του παραρτήματος VIII η οποία διευκρινίζει τις διατάξεις.

Τροπολογία 549
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την ελάχιστη συχνότητα των 
αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων στο 
εργοστάσιο και δειγματοληπτικών 
ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται από 
κοινοποιημένους οργανισμούς σύμφωνα 
με το τμήμα 4.4 του παραρτήματος VIII, 
λαμβανομένης υπόψη της κατηγορίας 
κινδύνου και του τύπου του προϊόντος·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 550
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Βάσει της τεχνικής προόδου και των 
στοιχείων που προκύπτουν από τον 
ορισμό και την παρακολούθηση των 
κοινοποιημένων οργανισμών, που 
προβλέπονται στα άρθρα 28 έως 40, ή 
από τις δραστηριότητες επαγρύπνησης 
και εποπτείας που περιγράφονται στα 
άρθρα 61 έως 75, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
προβλέπονται στα παραρτήματα VIII έως 
XI.

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 551
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Βάσει της τεχνικής προόδου και των 
στοιχείων που προκύπτουν από τον 
ορισμό και την παρακολούθηση των 
κοινοποιημένων οργανισμών, που 
προβλέπονται στα άρθρα 28 έως 40, ή 
από τις δραστηριότητες επαγρύπνησης 
και εποπτείας που περιγράφονται στα 
άρθρα 61 έως 75, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 

διαγράφεται
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άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
προβλέπονται στα παραρτήματα VIII έως 
XI.

Or. de

Τροπολογία 552
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Βάσει της τεχνικής προόδου και των 
στοιχείων που προκύπτουν από τον ορισμό 
και την παρακολούθηση των 
κοινοποιημένων οργανισμών, που 
προβλέπονται στα άρθρα 28 έως 40, ή από 
τις δραστηριότητες επαγρύπνησης και 
εποπτείας που περιγράφονται στα άρθρα 
61 έως 75, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να θεσπίζει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει τις διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης που προβλέπονται στα 
παραρτήματα VIII έως XI.

11. Βάσει της τεχνικής προόδου και των 
στοιχείων που προκύπτουν από τον ορισμό 
και την παρακολούθηση των 
κοινοποιημένων οργανισμών, που 
προβλέπονται στα άρθρα 28 έως 40, ή από 
τις δραστηριότητες επαγρύπνησης και 
εποπτείας που περιγράφονται στα άρθρα
61 έως 75, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να θεσπίζει εκτελεστικές
πράξεις δυνάμει του άρθρου 88 για να 
τροποποιεί ή να συμπληρώνει τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που προβλέπονται στα 
παραρτήματα VIII έως XI.

Or. fr

Τροπολογία 553
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α. Ο Οργανισμός, η εθνική αρμόδια 
αρχή ή οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
τηρούν και αποθηκεύουν ένα πρωτότυπο 
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κάθε ιατροτεχνολογικού προϊόντος που 
έλαβαν από τον κατασκευαστή και το 
οποίο έχει ελεγχθεί για τουλάχιστον μία 
πενταετία μετά το πέρας της 
αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή απάτης εκ μέρους του κατασκευαστή, όπως το σκάνδαλο της PIP, και για τη 
διευκόλυνση της γενικότερης εποπτείας της αγοράς, είναι σημαντικό να μπορεί να γίνει 
σύγκριση των προϊόντων που έχουν τεθεί στην αγορά με το πρωτότυπο που χρησιμοποιήθηκε 
κατά την αξιολόγηση.

Τροπολογία 554
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, απαιτείται η συμμετοχή 
κοινοποιημένου οργανισμού, ο 
κατασκευαστής μπορεί να υποβάλλει 
αίτηση σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό 
που θα επιλέξει ο ίδιος, με την προϋπόθεση 
ότι ο οργανισμός αυτός κοινοποιήθηκε για 
τις δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τα 
σχετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Δεν 
επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση για την 
ίδια δραστηριότητα αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ταυτόχρονα σε 
περισσότερους από έναν κοινοποιημένους 
οργανισμούς. Ο κατασκευαστής πρέπει να 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα 
του σχετικά με το όνομα του 
κοινοποιημένου οργανισμού που έχει 
επιλέξει.
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Or. fr

Τροπολογία 555
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο οικείος κοινοποιημένος οργανισμός 
πληροφορεί τους άλλους κοινοποιημένους 
οργανισμούς για τους κατασκευαστές που 
αποσύρουν την αίτησή τους πριν από την 
απόφαση του κοινοποιημένου οργανισμού 
σχετικά με την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης.

2. Ο οικείος κοινοποιημένος οργανισμός 
πληροφορεί τους άλλους κοινοποιημένους 
οργανισμούς για τους κατασκευαστές που 
αποσύρουν την αίτησή τους πριν από την 
απόφαση του κοινοποιημένου οργανισμού 
σχετικά με την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης. Επιπλέον, ενημερώνει 
αμέσως όλες τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Or. fr

Τροπολογία 556
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός που είναι 
επιφορτισμένος με την αξιολόγηση, 
πρέπει να προβαίνει σε τουλάχιστον μία 
αιφνιδιαστική επιθεώρηση στο χώρο του 
κατασκευαστή πριν από την έκδοση της 
απόφασης σχετικά με τη συμμόρφωση. 
Αιφνιδιαστική επιθεώρηση σημαίνει ότι ο 
κατασκευαστής ουδέποτε ενημερώνεται 
για την πιθανή ημερομηνία και ώρα της 
επιθεώρησης. Ενημερώνει την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους σχετικά με τα 
αποτελέσματα της εν λόγω επιθεώρησης.
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Or. fr

Τροπολογία 557
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 558
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 559
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διαδικασία καθυστερεί την πρόσβαση στην αγορά και επιφέρει νομική 
αβεβαιότητα για τον κατασκευαστή ιατροτεχνολογικών προϊόντων, χωρίς να αυξάνει την 
ασφάλεια των ασθενών.
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Τροπολογία 560
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 561
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την αυξημένη ασφάλεια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι ιδιαιτέρως αναγκαία η 
ενίσχυση των κοινοποιημένων οργανισμών. Μέσω της διαδικασίας ελέγχου ελλοχεύει ο 
κίνδυνος να διατίθενται στους ασθενείς νέα, υψηλής καινοτομίας ιατροτεχνολογικά προϊόντα με 
σημαντική καθυστέρηση.

Τροπολογία 562
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. en
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Justification

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 44  introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class III, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities.A pre-approval system for medical devices will 
also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, authorities and 
the Commission, without ensuring an  actual increase in the safety of users.

Τροπολογία 563
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία που προτείνει η Επιτροπή θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις, επανάληψη δοκιμών 
και επιπρόσθετο κόστος χωρίς να αποδεικνύεται ότι μπορεί να παράσχει επιπλέον διασφαλίσεις 
για τους ασθενείς. Αντιθέτως, έμφαση πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της ποιότητας των 
κοινοποιημένων οργανισμών και των αξιολογήσεων που αναλαμβάνουν.

Τροπολογία 564
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω μηχανισμός ελέγχου θα οδηγούσε σε επιμήκυνση της αξιολόγησης και αύξηση του 
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κόστους χωρίς αντισταθμιστικό όφελος. Η εν λόγω διαδικασία δεν βελτιώνει το επίπεδο 
ασφάλειας των ασθενών ενώ είναι επίσης επιζήμια για τις ΜΜΕ οι οποίες δεν θα μπορέσουν να 
αναπτύξουν νέα, καινοτόμα προϊόντα.

Τροπολογία 565
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μηχανισμός ελέγχου ορισμένων 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης

Επιστημονική αξιολόγηση που 
διενεργείται από το ΣΟΙΠ

Or. en

Justification

A European assessment should be foreseen and made systematic for sensitive and innovating 
medical devices. The result of that assessment should be binding in order to guarantee that it 
does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would prevent devices 
from being certified and introduced on the market.Once gained experience, the Commission 
supported by expert panels should establish guidelines and common technical specifications 
addressed to manufacturers and notified bodies on clinical evaluation and post-market 
follow-up; this would progressively reduce this European assessment mechanism to first class 
and innovative devices.

Τροπολογία 566
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μηχανισμός ελέγχου ορισμένων 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης

Πληροφορίες σχετικά με ορισμένες 
αξιολογήσεις συμμόρφωσης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΣΟΙΠ.

Or. fr
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Τροπολογία 567
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αιτήσεις 
για αξιολογήσεις της συμμόρφωσης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας III, με εξαίρεση τις αιτήσεις 
συμπλήρωσης ή ανανέωσης υφιστάμενων 
πιστοποιητικών. Η κοινοποίηση 
συνοδεύεται από το σχέδιο οδηγιών 
χρήσης που προβλέπεται στο τμήμα 19.3 
του παραρτήματος Ι και το σχέδιο 
περίληψης των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων 
που προβλέπεται στο άρθρο 26. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός αναφέρει στην 
κοινοποίησή του την προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως την 
κοινοποίηση και τα συνοδευτικά έγγραφα 
στο ΣΟΙΠ.

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αιτήσεις 
για αξιολογήσεις της συμμόρφωσης 
εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας III, με εξαίρεση 
τις αιτήσεις συμπλήρωσης ή ανανέωσης 
υφιστάμενων πιστοποιητικών. Η 
κοινοποίηση συνοδεύεται από το σχέδιο 
οδηγιών χρήσης που προβλέπεται στο 
τμήμα 19.3 του παραρτήματος Ι και το 
σχέδιο περίληψης των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων 
που προβλέπεται στο άρθρο 26. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός αναφέρει στην 
κοινοποίησή του την προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως την 
κοινοποίηση και τα συνοδευτικά έγγραφα 
στο ΣΟΙΠ.

Or. fr

Τροπολογία 568
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αιτήσεις 
για αξιολογήσεις της συμμόρφωσης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας III, με εξαίρεση τις αιτήσεις 
συμπλήρωσης ή ανανέωσης υφιστάμενων 
πιστοποιητικών. Η κοινοποίηση 

1. Για τα εμφυτεύσιμα προϊόντα που 
έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία III, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός, πριν εκδώσει 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης, ζητεί 
επιστημονική αξιολόγηση που παρέχει το 
ΣΟΙΠ σχετικά με την κλινική αξιολόγηση 
και την κλινική παρακολούθηση μετά τη 
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συνοδεύεται από το σχέδιο οδηγιών 
χρήσης που προβλέπεται στο τμήμα 19.3 
του παραρτήματος Ι και το σχέδιο 
περίληψης των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων 
που προβλέπεται στο άρθρο 26. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός αναφέρει 
στην κοινοποίησή του την προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως την 
κοινοποίηση και τα συνοδευτικά έγγραφα 
στο ΣΟΙΠ.

διάθεση στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 569
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν 
κατηγορίας III αξιολογείται κατ’ 
αποκλειστικότητα από σχετικό 
κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος έχει 
κοινοποιηθεί για τα προϊόντα της 
δεδομένης κατηγορίας ή ομάδας 
κατηγορίας III.

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αιτήσεις 
για αξιολογήσεις της συμμόρφωσης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας III, με εξαίρεση τις αιτήσεις 
συμπλήρωσης ή ανανέωσης υφιστάμενων 
πιστοποιητικών. Η κοινοποίηση 
συνοδεύεται από το σχέδιο οδηγιών 
χρήσης που προβλέπεται στο τμήμα 19.3 
του παραρτήματος Ι και το σχέδιο 
περίληψης των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων 
που προβλέπεται στο άρθρο 26. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός αναφέρει στην 

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
ενημερώνουν την Επιτροπή για όλες τις 
αιτήσεις για αξιολογήσεις της 
συμμόρφωσης ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας III, 
περιλαμβανομένων των αιτήσεων που 
στη συνέχεια αποσύρονται. 
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κοινοποίησή του την προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως την 
κοινοποίηση και τα συνοδευτικά έγγραφα 
στο ΣΟΙΠ.

Η κοινοποίηση συνοδεύεται από το σχέδιο 
οδηγιών χρήσης που προβλέπεται στο 
τμήμα 19.3 του παραρτήματος Ι, το σχέδιο 
περίληψης των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων 
που προβλέπεται στο άρθρο 26, καθώς και 
το όνομα του κλινικού εμπειρογνώμονα 
που επιλέχθηκε για την αξιολόγηση από 
τον κατάλογο που έχει καταρτίσει το 
ΣΟΙΠ σύμφωνα με το άρθρο 80 στοιχείο 
ζ) να αναθεωρήσει την έκθεση κλινικής 
αξιολόγησης του κατασκευαστή.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός αναφέρει
στην κοινοποίησή του την προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Η Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως το 
σημείωμα αίτησης και τα συνοδευτικά 
έγγραφα στο ΣΟΙΠ.

1α. Το ΣΟΙΠ μπορεί να ζητήσει από τον 
κοινοποιημένο οργανισμό να υποβάλει 
την έκθεση κλινικής αξιολόγησης του 
κατασκευαστή και να αναρτήσει το 
σχέδιο κλινικής παρακολούθησης μετά τη 
διάθεση στην αγορά καθώς και την 
έκθεση του κλινικού εμπειρογνώμονα. 
Κατά την επιλογή ενός συγκεκριμένου 
φακέλου, λαμβάνεται δεόντως υπόψη η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης.
1β. Το ΣΟΙΠ μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις στο σχέδιο του 
κατασκευαστή για κλινική 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά.
Όταν το ΣΟΙΠ υποβάλει τις σχετικές 
παρατηρήσεις ο κατασκευαστής οφείλει 
να απαντήσει εντός 30 ημερών.
1γ. Η Επιτροπή δημοσιεύει περίληψη των 
παρατηρήσεων που υποβάλλονται 
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σύμφωνα με την παράγραφο 3 και τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Δεν 
ανακοινώνει στοιχεία προσωπικού 
χαρακτήρα ή απόρρητες, για εμπορικούς 
λόγους, πληροφορίες.
1δ. Η Επιτροπή δημιουργεί την τεχνική 
υποδομή για την ανταλλαγή δεδομένων με 
ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ των 
κοινοποιημένων οργανισμών και του 
ΣΟΙΠ για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 570
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αιτήσεις 
για αξιολογήσεις της συμμόρφωσης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας III, με εξαίρεση τις αιτήσεις 
συμπλήρωσης ή ανανέωσης υφιστάμενων 
πιστοποιητικών. Η κοινοποίηση 
συνοδεύεται από το σχέδιο οδηγιών 
χρήσης που προβλέπεται στο τμήμα 19.3 
του παραρτήματος Ι και το σχέδιο 
περίληψης των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων 
που προβλέπεται στο άρθρο 26. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός αναφέρει 
στην κοινοποίησή του την προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως την 
κοινοποίηση και τα συνοδευτικά έγγραφα 
στο ΣΟΙΠ.

1. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας III πρέπει να διενεργείται από 
τον κατασκευαστή, υπό την εποπτεία της 
αρμόδιας αρχής των κρατών μελών. Ο 
κατασκευαστής πρέπει να αποδείξει τα 
ιατρικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη 
του νέου ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
που διαθέτει στην αγορά. Πρέπει επίσης 
να αποδείξει την αξιοπιστία και την 
ασφάλεια του προϊόντος. Η απόδειξη 
πρέπει να τεκμηριώνεται επιστημονικά 
και με τρόπο ανεξάρτητο.

Or. fr
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Τροπολογία 571
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
εδαφίου 1 του άρθρου 44 παράγραφος 1, 
η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται για 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τα οποία 
οι προδιαγραφές που αναφέρονται στα 
άρθρα 6 και 7 έχουν δημοσιευθεί για την 
κλινική αξιολόγηση και κλινική 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά και για προϊόντα για τα οποία η 
εφαρμογή της πιστοποίησης αποσκοπεί 
μόνο στην έκδοση ή ανανέωση 
υφιστάμενων πιστοποιητικών.

Or. en

Τροπολογία 572
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μέσα σε 28 ημέρες από την παραλαβή 
των πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, το ΣΟΙΠ μπορεί να ζητήσει 
από τον κοινοποιημένο οργανισμό να 
υποβάλει περίληψη της προκαταρκτικής 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης πριν από 
την έκδοση πιστοποιητικού. Μετά από 
πρόταση ενός από τα μέλη του ή της 
Επιτροπής, το ΣΟΙΠ αποφασίζει να 
υποβάλει την αίτηση αυτή σύμφωνα με το 
άρθρο 78 παράγραφος 4. Στην αίτησή του 
το ΣΟΙΠ αναφέρει επιστημονικά 
έγκυρους λόγους υγείας στους οποίους 

διαγράφεται
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βασίζεται η επιλογή ενός συγκεκριμένου 
φακέλου για την υποβολή περίληψης της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Κατά την επιλογή ενός 
συγκεκριμένου φακέλου, λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης.
Μέσα σε 5 ημέρες από την παραλαβή της 
αίτησης από το ΣΟΙΠ, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός πληροφορεί τον 
κατασκευαστή σχετικά.

Or. fr

Τροπολογία 573
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μέσα σε 28 ημέρες από την παραλαβή 
των πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, το ΣΟΙΠ μπορεί να ζητήσει 
από τον κοινοποιημένο οργανισμό να 
υποβάλει περίληψη της προκαταρκτικής 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης πριν από 
την έκδοση πιστοποιητικού. Μετά από 
πρόταση ενός από τα μέλη του ή της 
Επιτροπής, το ΣΟΙΠ αποφασίζει να 
υποβάλει την αίτηση αυτή σύμφωνα με το 
άρθρο 78 παράγραφος 4. Στην αίτησή του 
το ΣΟΙΠ αναφέρει επιστημονικά 
έγκυρους λόγους υγείας στους οποίους 
βασίζεται η επιλογή ενός συγκεκριμένου 
φακέλου για την υποβολή περίληψης της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Κατά την επιλογή ενός 
συγκεκριμένου φακέλου, λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης.

διαγράφεται

Μέσα σε 5 ημέρες από την παραλαβή της 
αίτησης από το ΣΟΙΠ, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός πληροφορεί τον 
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κατασκευαστή σχετικά.

Or. fr

Τροπολογία 574
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσα σε 28 ημέρες από την παραλαβή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, το ΣΟΙΠ μπορεί να ζητήσει 
από τον κοινοποιημένο οργανισμό να 
υποβάλει περίληψη της προκαταρκτικής 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης πριν από 
την έκδοση πιστοποιητικού. Μετά από 
πρόταση ενός από τα μέλη του ή της 
Επιτροπής, το ΣΟΙΠ αποφασίζει να 
υποβάλει την αίτηση αυτή σύμφωνα με το 
άρθρο 78 παράγραφος 4. Στην αίτησή του 
το ΣΟΙΠ αναφέρει επιστημονικά έγκυρους 
λόγους υγείας στους οποίους βασίζεται η 
επιλογή ενός συγκεκριμένου φακέλου για 
την υποβολή περίληψης της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Κατά την επιλογή ενός 
συγκεκριμένου φακέλου, λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης.

Μέσα σε 20 ημέρες από την παραλαβή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, το ΣΟΙΠ μπορεί να ζητήσει 
από τον κοινοποιημένο οργανισμό να 
υποβάλει περίληψη της προκαταρκτικής 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης πριν από 
την έκδοση πιστοποιητικού. Μετά από 
πρόταση ενός από τα μέλη του ή της 
Επιτροπής, το ΣΟΙΠ αποφασίζει να 
υποβάλει την αίτηση αυτή σύμφωνα με το 
άρθρο 78 παράγραφος 4. Στην αίτησή του 
το ΣΟΙΠ αναφέρει επιστημονικά έγκυρους 
λόγους υγείας στους οποίους βασίζεται η 
επιλογή ενός συγκεκριμένου φακέλου για 
την υποβολή περίληψης της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Κατά την επιλογή ενός 
συγκεκριμένου φακέλου, λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης.

Or. fr

Τροπολογία 575
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσα σε 28 ημέρες από την παραλαβή Το ΣΟΙΠ κοινοποιεί το αποτέλεσμα της 
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των πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, το ΣΟΙΠ μπορεί να ζητήσει 
από τον κοινοποιημένο οργανισμό να 
υποβάλει περίληψη της προκαταρκτικής 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης πριν από 
την έκδοση πιστοποιητικού. Μετά από 
πρόταση ενός από τα μέλη του ή της 
Επιτροπής, το ΣΟΙΠ αποφασίζει να 
υποβάλει την αίτηση αυτή σύμφωνα με το 
άρθρο 78 παράγραφος 4. Στην αίτησή του 
το ΣΟΙΠ αναφέρει επιστημονικά 
έγκυρους λόγους υγείας στους οποίους 
βασίζεται η επιλογή ενός συγκεκριμένου 
φακέλου για την υποβολή περίληψης της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Κατά την επιλογή ενός 
συγκεκριμένου φακέλου, λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης.

επιστημονικής του αξιολόγησης το 
αργότερο εντός 45 ημερών μετά την 
υποβολή της έκθεσης κλινικής 
αξιολόγησης που αναφέρεται στο μέρος Α 
του παραρτήματος XIII, όπου 
περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα 
των κλινικών ερευνών που αναφέρονται 
στο παράρτημα XIV· την κλινική 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά που αναφέρεται στο μέρος Β του 
παραρτήματος XIII· το σχέδιο οδηγιών 
χρήσης που αναφέρεται στο τμήμα 19.3 
του Παραρτήματος I και το σχέδιο 
περίληψης των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων 
που αναφέρεται στο άρθρο 26, καθώς και 
τον τεχνικό φάκελο που σχετίζεται με το 
παράρτημα XIII. Μέσα στην προθεσμία 
αυτή και το αργότερο 45 ημέρες μετά την 
υποβολή, το ΣΟΙΠ μπορεί να ζητήσει την 
υποβολή συμπληρωματικών 
πληροφοριών οι οποίες είναι αναγκαίες 
για την επιστημονική αξιολόγηση. Μέχρι 
την υποβολή των συμπληρωματικών 
πληροφοριών, η εν λόγω περίοδος των 45 
ημερών αναστέλλεται. Μεταγενέστερες 
αιτήσεις του ΣΟΙΠ για την παροχή 
συμπληρωματικών πληροφοριών, δεν 
αναστέλλουν την περίοδο που αφορά την 
επιστημονική αξιολόγηση του ΣΟΙΠ.

Or. en

Τροπολογία 576
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσα σε 28 ημέρες από την παραλαβή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, το ΣΟΙΠ μπορεί να ζητήσει 
από τον κοινοποιημένο οργανισμό να 
υποβάλει περίληψη της προκαταρκτικής 

Μέσα σε 28 ημέρες από την παραλαβή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, το ΣΟΙΠ μπορεί να ζητήσει 
από τον κοινοποιημένο οργανισμό να 
υποβάλει περίληψη της προκαταρκτικής 
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αξιολόγησης της συμμόρφωσης πριν από 
την έκδοση πιστοποιητικού. Μετά από 
πρόταση ενός από τα μέλη του ή της 
Επιτροπής, το ΣΟΙΠ αποφασίζει να 
υποβάλει την αίτηση αυτή σύμφωνα με το 
άρθρο 78 παράγραφος 4. Στην αίτησή του 
το ΣΟΙΠ αναφέρει επιστημονικά έγκυρους 
λόγους υγείας στους οποίους βασίζεται η 
επιλογή ενός συγκεκριμένου φακέλου για 
την υποβολή περίληψης της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Κατά την επιλογή ενός 
συγκεκριμένου φακέλου, λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης.

αξιολόγησης της συμμόρφωσης πριν από 
την έκδοση πιστοποιητικού. Μετά από 
πρόταση ενός από τα μέλη του ή της 
Επιτροπής, το ΣΟΙΠ αποφασίζει να 
υποβάλει την αίτηση αυτή σύμφωνα με το 
άρθρο 78 παράγραφος 4. Στην αίτησή του 
το ΣΟΙΠ αναφέρει επιστημονικά έγκυρους 
λόγους υγείας στους οποίους βασίζεται η 
επιλογή ενός συγκεκριμένου φακέλου για 
την υποβολή περίληψης της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης από τον παρακάτω 
κατάλογο: 

α) Παρακολούθηση του επιπέδου θετικού 
αποτελέσματος στις ενδείξεις κινδύνου 
για τα εν λόγω προϊόντα
β) Συλλογή δεδομένων που επιτρέπουν 
την ανάπτυξη κοινών τεχνικών 
προδιαγραφών (ΚΤΠ) ή απαιτούν εντολή 
εναρμονισμένων προτύπων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα εν λόγω 
προϊόντα
γ) Αξιολόγηση της απαιτούμενης 
ικανότητας ή ανάγκης εκπαίδευσης του 
κοινοποιημένου οργανισμού ή λοιπών 
κοινοποιημένων οργανισμών της 
κατηγορίας των εν λόγω προϊόντων
δ) Εισαγωγή δραστηριοτήτων 
παρακολούθησης σε προγραμματισμένο 
κοινοποιημένο οργανισμό
ε) Εισαγωγή δραστηριοτήτων εποπτείας 
σε προγραμματισμένο κοινοποιημένο 
οργανισμό
στ) Διαρκής έγκριση του καταλόγου 
κλινικών εμπειρογνωμόνων
ζ) Προγραμματισμένες εκστρατείες 
πληροφόρησης του κοινού 
Κατά την επιλογή ενός συγκεκριμένου 
φακέλου, λαμβάνεται δεόντως υπόψη η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Or. en
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Τροπολογία 577
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσα σε 5 ημέρες από την παραλαβή της 
αίτησης από το ΣΟΙΠ, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός πληροφορεί τον 
κατασκευαστή σχετικά.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 578
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσα σε 5 ημέρες από την παραλαβή της 
αίτησης από το ΣΟΙΠ, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός πληροφορεί τον κατασκευαστή 
σχετικά.

Αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησης 
από το ΣΟΙΠ, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός πληροφορεί τον κατασκευαστή 
σχετικά.

Or. en

Τροπολογία 579
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΣΟΙΠ μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις σχετικά με την περίληψη 
της προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης το αργότερο 60 ημέρες 

διαγράφεται
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μετά την υποβολή της εν λόγω περίληψης. 
Μέσα στην προθεσμία αυτή και το 
αργότερο 30 ημέρες μετά την υποβολή, το 
ΣΟΙΠ μπορεί να ζητήσει την υποβολή 
πρόσθετων πληροφοριών οι οποίες βάσει 
επιστημονικά έγκυρων λόγων είναι 
αναγκαίες για την ανάλυση της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης από τον κοινοποιημένο 
οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό το ΣΟΙΠ 
μπορεί να ζητήσει δείγματα ή επίσκεψη 
στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 
Έως ότου υποβληθούν οι πρόσθετες 
πληροφορίες που ζητήθηκαν, η 
προθεσμία για παρατηρήσεις που 
αναφέρεται στην πρώτη περίοδο της 
παρούσας παραγράφου αναστέλλεται. 
Μεταγενέστερες αιτήσεις για πρόσθετες 
πληροφορίες από το ΣΟΙΠ δεν 
συνεπάγονται αναστολή της προθεσμίας 
για την υποβολή παρατηρήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 580
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΣΟΙΠ μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις σχετικά με την περίληψη 
της προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης το αργότερο 60 ημέρες 
μετά την υποβολή της εν λόγω περίληψης. 
Μέσα στην προθεσμία αυτή και το 
αργότερο 30 ημέρες μετά την υποβολή, το 
ΣΟΙΠ μπορεί να ζητήσει την υποβολή 
πρόσθετων πληροφοριών οι οποίες βάσει 
επιστημονικά έγκυρων λόγων είναι 
αναγκαίες για την ανάλυση της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης από τον κοινοποιημένο 
οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό το ΣΟΙΠ 

διαγράφεται
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μπορεί να ζητήσει δείγματα ή επίσκεψη 
στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 
Έως ότου υποβληθούν οι πρόσθετες 
πληροφορίες που ζητήθηκαν, η 
προθεσμία για παρατηρήσεις που 
αναφέρεται στην πρώτη περίοδο της 
παρούσας παραγράφου αναστέλλεται. 
Μεταγενέστερες αιτήσεις για πρόσθετες 
πληροφορίες από το ΣΟΙΠ δεν 
συνεπάγονται αναστολή της προθεσμίας 
για την υποβολή παρατηρήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 581
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΣΟΙΠ μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις σχετικά με την περίληψη 
της προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης το αργότερο 60 ημέρες μετά 
την υποβολή της εν λόγω περίληψης. 
Μέσα στην προθεσμία αυτή και το 
αργότερο 30 ημέρες μετά την υποβολή, το 
ΣΟΙΠ μπορεί να ζητήσει την υποβολή 
πρόσθετων πληροφοριών οι οποίες βάσει 
επιστημονικά έγκυρων λόγων είναι 
αναγκαίες για την ανάλυση της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης από τον κοινοποιημένο 
οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό το ΣΟΙΠ 
μπορεί να ζητήσει δείγματα ή επίσκεψη 
στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 
Έως ότου υποβληθούν οι πρόσθετες 
πληροφορίες που ζητήθηκαν, η προθεσμία 
για παρατηρήσεις που αναφέρεται στην 
πρώτη περίοδο της παρούσας παραγράφου 
αναστέλλεται. Μεταγενέστερες αιτήσεις 
για πρόσθετες πληροφορίες από το ΣΟΙΠ 
δεν συνεπάγονται αναστολή της 
προθεσμίας για την υποβολή 

3. Το ΣΟΙΠ μπορεί να εκφέρει θετική ή 
αρνητική γνωμοδότηση σχετικά με την 
περίληψη της προκαταρκτικής 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης το 
αργότερο 40 ημέρες μετά την υποβολή της 
εν λόγω περίληψης. Σε περίπτωση που δεν 
εκδώσει γνωμοδότηση εντός 40 ημερών, 
εκλαμβάνεται ως σιωπηρά θετική 
γνωμοδότηση. Μέσα στην προθεσμία 
αυτή και το αργότερο 20 ημέρες μετά την 
υποβολή, το ΣΟΙΠ μπορεί να ζητήσει την 
υποβολή πρόσθετων πληροφοριών οι 
οποίες βάσει επιστημονικά έγκυρων λόγων 
είναι αναγκαίες για την ανάλυση της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης από τον κοινοποιημένο 
οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό το ΣΟΙΠ 
μπορεί να ζητήσει δείγματα ή επίσκεψη 
στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 
Έως ότου υποβληθούν οι πρόσθετες 
πληροφορίες που ζητήθηκαν, η προθεσμία 
για παρατηρήσεις που αναφέρεται στην 
πρώτη περίοδο της παρούσας παραγράφου 
αναστέλλεται. Μεταγενέστερες αιτήσεις 
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παρατηρήσεων. για πρόσθετες πληροφορίες από το ΣΟΙΠ 
δεν συνεπάγονται αναστολή της 
προθεσμίας για την υποβολή 
παρατηρήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 582
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΣΟΙΠ μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις σχετικά με την περίληψη 
της προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης το αργότερο 60 ημέρες 
μετά την υποβολή της εν λόγω περίληψης. 
Μέσα στην προθεσμία αυτή και το 
αργότερο 30 ημέρες μετά την υποβολή, το 
ΣΟΙΠ μπορεί να ζητήσει την υποβολή 
πρόσθετων πληροφοριών οι οποίες βάσει 
επιστημονικά έγκυρων λόγων είναι 
αναγκαίες για την ανάλυση της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης από τον κοινοποιημένο 
οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό το ΣΟΙΠ 
μπορεί να ζητήσει δείγματα ή επίσκεψη 
στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 
Έως ότου υποβληθούν οι πρόσθετες 
πληροφορίες που ζητήθηκαν, η 
προθεσμία για παρατηρήσεις που 
αναφέρεται στην πρώτη περίοδο της 
παρούσας παραγράφου αναστέλλεται. 
Μεταγενέστερες αιτήσεις για πρόσθετες 
πληροφορίες από το ΣΟΙΠ δεν 
συνεπάγονται αναστολή της προθεσμίας 
για την υποβολή παρατηρήσεων.

3. Η επιστημονική αξιολόγηση του ΣΟΙΠ 
βασίζεται σε αξιολόγηση του φακέλου 
από την επιστημονική συμβουλευτική 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 80α. 
Εάν για ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν ο 
κατασκευαστής έχει ζητήσει 
επιστημονικές συμβουλές με βάση τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
82α, το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
αυτής υποβάλλεται από κοινού με την 
κοινοποίηση ή με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αυτής. Κατά την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, το ΣΟΙΠ και η 
Επιτροπή λαμβάνουν δεόντως υπόψη την 
επιστημονική συμβουλή.

Or. en
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Τροπολογία 583
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει 
με τη δέουσα προσοχή τις τυχόν 
παρατηρήσεις που λαμβάνει σύμφωνα με 
την παράγραφο 3. Εξηγεί στην Επιτροπή 
τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη τις 
παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένης 
δέουσας αιτιολόγησης για τη μη τήρηση 
των παρατηρήσεων που έλαβε, και την 
τελική απόφασή του για την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης. Η Επιτροπή 
διαβιβάζει αμέσως τις πληροφορίες αυτές 
στο ΣΟΙΠ.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 584
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει 
με τη δέουσα προσοχή τις τυχόν 
παρατηρήσεις που λαμβάνει σύμφωνα με 
την παράγραφο 3. Εξηγεί στην Επιτροπή 
τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη τις 
παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένης 
δέουσας αιτιολόγησης για τη μη τήρηση
των παρατηρήσεων που έλαβε, και την 
τελική απόφασή του για την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης. Η Επιτροπή 
διαβιβάζει αμέσως τις πληροφορίες αυτές 
στο ΣΟΙΠ.

4. Η τελική απόφαση του κοινοποιημένου 
οργανισμού σχετικά με την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης βασίζεται στη 
γνωμοδότηση που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παράγραφο 3. Ο κοινοποιημένος 
οργανισμός μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις επί της γνωμοδότησης 
στην Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει 
αμέσως τις πληροφορίες αυτές στο 
ΣΟΙΠ.

Εάν η γνωμοδότηση που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 είναι 
αρνητική και αφού ενημερωθεί άμεσα ο 
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κατασκευαστής, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός μπορεί εντός 15 ημερών από 
την παραλαβή της γνωμοδότησης να 
ζητήσει επανεξέταση.
Εντός 30 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης επανεξέτασης, το ΣΟΙΠ 
αποστέλλει την τελική γνωμοδότηση στον 
κοινοποιημένο οργανισμό. Η τελική 
γνωμοδότηση συνοδεύεται από μια 
έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι 
που οδήγησαν στα εν λόγω 
συμπεράσματα.
Εάν η γνωμοδότηση που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 είναι 
θετική, ο κοινοποιημένος οργανισμός 
μπορεί να προχωρήσει στην πιστοποίηση. 
Ωστόσο, σε περίπτωση που η θετική 
αξιολόγηση εξαρτάται από την εφαρμογή 
συγκεκριμένων μέτρων (π.χ. προσαρμογή 
του σχεδίου κλινικής παρακολούθησης 
μετά τη διάθεση στην αγορά, 
πιστοποίηση με χρονικό περιορισμό), ο 
κοινοποιημένος οργανισμός εκδίδει 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης μόνο υπό 
τον όρο της εφαρμογής των μέτρων 
αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 585
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει 
με τη δέουσα προσοχή τις τυχόν 
παρατηρήσεις που λαμβάνει σύμφωνα με 
την παράγραφο 3. Εξηγεί στην Επιτροπή 
τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη τις 
παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένης 
δέουσας αιτιολόγησης για τη μη τήρηση 
των παρατηρήσεων που έλαβε, και την 

4. Σε περίπτωση ευνοϊκής επιστημονικής 
αξιολόγησης, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός μπορεί να προχωρήσει στην 
έκδοση πιστοποίησης. Ωστόσο, αν η 
ευνοϊκή επιστημονική αξιολόγηση 
εξαρτάται από την εφαρμογή 
συγκεκριμένων μέτρων (π.χ. προσαρμογή 
του σχεδίου κλινικής παρακολούθησης 
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τελική απόφασή του για την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης. Η Επιτροπή 
διαβιβάζει αμέσως τις πληροφορίες αυτές 
στο ΣΟΙΠ.

μετά τη διάθεση στην αγορά, 
πιστοποίηση με χρονικό περιορισμό), ο 
κοινοποιημένος οργανισμός εκδίδει 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης μόνο υπό 
τον όρο της εφαρμογής των μέτρων 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 586
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση μη ευνοϊκής επιστημονικής 
αξιολόγησης, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός δεν εκδίδει πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης. Ωστόσο, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να 
υποβάλει νέες πληροφορίες σε απάντηση 
της αιτιολόγησης που περιλαμβάνεται 
στην επιστημονική αξιολόγηση του 
ΣΟΙΠ.
Κατόπιν αιτήσεως του κατασκευαστή, η 
Επιτροπή διοργανώνει ακρόαση στην 
οποία παρέχεται δυνατότητα συζήτησης 
της επιστημονικής θεμελίωσης της μη 
ευνοϊκής επιστημονικής αξιολόγησης, 
καθώς και οιασδήποτε δράσης που 
μπορεί να λάβει ο κατασκευαστής ή τα 
δεδομένα που πρέπει να υποβληθούν 
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 
ανησυχίες του ΣΟΙΠ.

Or. en

Τροπολογία 587
Nora Berra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν κρίνεται απαραίτητο για λόγους 
προστασίας της ασφάλειας των ασθενών 
και της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή 
μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να ορίσει, 
κατηγορίες ή ομάδες προϊόντων, εκτός 
από τα προϊόντα της κατηγορίας ΙΙΙ, στις 
οποίες εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 έως 
4 για προκαθορισμένη χρονική περίοδο. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

Όταν κρίνεται απαραίτητο για λόγους 
προστασίας της ασφάλειας των ασθενών 
και της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή 
μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να ορίσει 
ειδικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
κατηγορίες ή ομάδες προϊόντων, εκτός 
από τα προϊόντα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, στα οποία εφαρμόζονται οι 
παράγραφοι 1 έως 4 για προκαθορισμένη 
χρονική περίοδο. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 588
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν κρίνεται απαραίτητο για λόγους 
προστασίας της ασφάλειας των ασθενών 
και της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή 
μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να ορίσει, 
κατηγορίες ή ομάδες προϊόντων, εκτός από 
τα προϊόντα της κατηγορίας ΙΙΙ, στις οποίες 
εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 έως 4 για 
προκαθορισμένη χρονική περίοδο. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

Όταν κρίνεται απαραίτητο για λόγους 
προστασίας της ασφάλειας των ασθενών 
και της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή 
μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να ορίσει, 
κατηγορίες ή ομάδες προϊόντων, εκτός από 
τα προϊόντα της κατηγορίας ΙΙΙ, στις οποίες 
εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 έως 4 για 
προκαθορισμένη χρονική περίοδο. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3. 
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en
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Τροπολογία 589
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν κρίνεται απαραίτητο για λόγους
προστασίας της ασφάλειας των ασθενών 
και της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή 
μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να ορίσει, 
κατηγορίες ή ομάδες προϊόντων, εκτός από 
τα προϊόντα της κατηγορίας ΙΙΙ, στις οποίες 
εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 έως 4 για 
προκαθορισμένη χρονική περίοδο. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

Όταν κρίνεται απαραίτητο για λόγους 
προστασίας της ασφάλειας των ασθενών 
και της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή 
μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να ορίσει, 
κατηγορίες ή ομάδες προϊόντων, εκτός από 
τα προϊόντα της κατηγορίας ΙΙΙ, στις οποίες 
εφαρμόζεται η παράγραφος 1 για 
προκαθορισμένη χρονική περίοδο. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. fr

Τροπολογία 590
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) καινοτομία του προϊόντος ή της 
τεχνολογίας στην οποία βασίζεται και 
σημαντικός κλινικός αντίκτυπος ή 
αντίκτυπος στη δημόσια υγεία·

(α) τεχνολογική καινοτομία ή νέα 
θεραπευτική χρήση η οποία έχει 
σημαντικό κλινικό αντίκτυπο ή αντίκτυπο
στη δημόσια υγεία·

Or. en

Τροπολογία 591
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δημοσιεύει περίληψη των 
παρατηρήσεων που υποβάλλονται
σύμφωνα με την παράγραφο 3 και τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Δεν 
ανακοινώνει στοιχεία προσωπικού 
χαρακτήρα ή απόρρητες, για εμπορικούς 
λόγους, πληροφορίες.

6. Η Επιτροπή δημοσιεύει περίληψη των 
γνωμοδοτήσεων που εκδόθηκαν σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 και τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Δεν ανακοινώνει στοιχεία 
προσωπικού χαρακτήρα ή απόρρητες, για 
εμπορικούς λόγους, πληροφορίες.

Or. fr

Τροπολογία 592
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δημοσιεύει περίληψη των 
παρατηρήσεων που υποβάλλονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 και τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Δεν 
ανακοινώνει στοιχεία προσωπικού 
χαρακτήρα ή απόρρητες, για εμπορικούς
λόγους, πληροφορίες.

6. Η Επιτροπή δημοσιεύει περίληψη των 
παρατηρήσεων που υποβάλλονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 και τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Δεν 
ανακοινώνει στοιχεία προσωπικού 
χαρακτήρα ή απόρρητες, για 
βιομηχανικούς λόγους, πληροφορίες.

Or. fr

Τροπολογία 593
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή δημιουργεί την τεχνική 
υποδομή για την ανταλλαγή δεδομένων με 
ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ των 

7. Η Επιτροπή δημιουργεί την τεχνική 
υποδομή για την ανταλλαγή δεδομένων με 
ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ της ιδίας, των 
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κοινοποιημένων οργανισμών και του ΣΟΙΠ 
για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

κοινοποιημένων οργανισμών και του ΣΟΙΠ 
για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Or. fr

Τροπολογία 594
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίσει τον τρόπο και τις 
διαδικαστικές πτυχές για την υποβολή 
και την ανάλυση της περίληψη της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 595
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίσει τον τρόπο και τις 
διαδικαστικές πτυχές για την υποβολή και 
την ανάλυση της περίληψη της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

8. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίσει τον τρόπο και τις 
διαδικαστικές πτυχές για την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. en
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Τροπολογία 596
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44α
Έλεγχος των κοινοποιημένων 

οργανισμών και της εξέτασης από 
ομολόγους των εθνικών αρμόδιων αρχών 
στις οποίες υπάγονται οι κοινοποιημένοι 

οργανισμοί
1. Το ΣΟΙΠ διασφαλίζει τα ακόλουθα:
α) ευθυγράμμιση της αρχικής 
αξιολόγησης, πιστοποίησης, 
κοινοποίησης και εποπτείας των 
κοινοποιημένων οργανισμών·
β) παρακολούθηση της συνεχόμενης 
ποιότητας και ικανότητας των 
κοινοποιημένων οργανισμών κατηγορίας 
III και των αξιολογήσεων τους, και
γ) δραστηριότητες κοινοποίησης και 
εποπτείας των εθνικών αρμόδιων αρχών 
στις οποίες υπάγονται οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί μέσω εξέτασης από 
ομολόγους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
28 παράγραφος 8.
2. Για τη διεκπεραίωση του στόχου που 
ορίζει η παράγραφος 1 στοιχείο α) το 
ΣΟΙΠ:
α) έχει στη διάθεσή του επαρκές 
κατάλληλο προσωπικό, το οποίο 
ειδικεύεται στους οργανισμούς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς. 
Τουλάχιστον δύο εμπειρογνώμονες και 
ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής 
συμμετέχουν στις κοινές ομάδες 
αξιολόγησης για την αξιολόγηση των 
οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, δυνάμει της παραγράφου 
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3 του άρθρου 32 και των κοινοποιημένων 
οργανισμών δυνάμει της παραγράφου 4 
του άρθρου 35.
β) αναθεωρεί τη γνωμοδότηση που 
εκδίδεται από την κοινή ομάδα 
αξιολόγησης, αναφορικά με την έκθεση 
αξιολόγησης και το σχέδιο κοινοποίησης, 
δυνάμει της παραγράφου 6 του άρθρου 32 
και αποφασίζει για τη θετική ή αρνητική 
σύσταση. Η εν λόγω σύσταση 
υποβάλλεται στην Επιτροπή και στην 
εθνική αρμόδια αρχή στην οποία 
υπάγεται ο κοινοποιημένος οργανισμός.
γ) καθορίζει αναλυτικές απαιτήσεις 
πιστοποίησης προς τους 
εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση των 
οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και των κοινοποιημένων 
οργανισμών.
δ) καθορίζει αναλυτικούς, 
εναρμονισμένους κανόνες για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς, τις 
αξιολογήσεις και τα καθήκοντα που 
διεξάγουν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, 
οι οποίοι εφαρμόζονται υποχρεωτικά και 
τίθενται υπό παρακολούθηση ως μέρος 
των οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης της αρχικής αξιολόγησης 
και οι κοινοποιήσεις των οποίων 
παρακολουθούνται ως κοινοποιημένοι 
οργανισμοί. Οι εν λόγω κανόνες 
περιλαμβάνουν:
i. προαπαιτούμενα για την αξιολόγηση 
και κοινοποίηση ως κοινοποιημένου 
οργανισμού, περιλαμβανομένων των 
απαιτήσεων για την οργάνωση, την 
ποιότητα, το σύστημα διαχείρισης και τις 
διαδικασίες του·
ii. απαιτήσεις αναγκαίων πόρων, 
περιλαμβανομένης της πιστοποίησης και 
της εκπαίδευσης·
iii. συγκεκριμένες απαιτήσεις για ελεγκτές 
και τεχνικούς αξιολογητές για την 
κατηγορία III των κοινοποιημένων 
οργανισμών·



AM\936127EL.doc 95/101 PE510.766v01-00

EL

iv. συγκεκριμένες απαιτήσεις για 
εργαστηριακές δοκιμές, 
περιλαμβανομένων και των 
υπεργολάβων·
v. ειδικές απαιτήσεις ικανότητας στον 
τομέα διαδικασιών αποστείρωσης· 
βιοσυμβατότητα· ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που περιλαμβάνουν 
φαρμακευτικές ουσίες, ιστούς και 
κύτταρα ανθρώπινης και ζωικής 
προέλευσης· και κλινική αξιολόγηση·
vi. απαιτήσεις ανεξαρτησίας, 
αμεροληψίας και εμπιστευτικότητας·
vii. αναλυτικούς κανόνες για αρχική 
αξιολόγηση και αξιολογήσεις εποπτείας 
των κατασκευαστών και άλλων 
οικονομικών φορέων εκ μέρους των 
κοινοποιημένων οργανισμών, 
συνοδευόμενους από συγκεκριμένες και 
κατάλληλες διατάξεις για αξιολόγηση 
προϊόντων κατηγορίας III και 
πρωτότυπων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων·
viii. συχνότητα αξιολόγησης εποπτείας 
που διενεργεί ο κοινοποιημένος 
οργανισμός στους κατασκευαστές σε 
συστηματική βάση και τουλάχιστον μία 
φορά ετησίως για κατασκευαστές 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
κατηγορίας III·
ix. το πεδίο εφαρμογής των αξιολογήσεων 
εποπτείας, περιλαμβανομένης της 
απαίτησης διεξαγωγής επιτόπου 
αξιολογήσεων που καλύπτουν την 
ποιοτική αξιολόγηση των συστημάτων 
διαχείρισης, περιλαμβανομένης της 
επαγρύπνησης, της εξακρίβωσης 
εγκυρότητας της εξέτασης τύπου και των 
πιστοποιητικών εξέτασης του φακέλου 
σχεδιασμού, των κλινικών αξιολογήσεων 
και των σχεδίων παρακολούθησης μετά 
τη διάθεση στην αγορά·
x. κανόνες και κριτήρια για αξιολογήσεις 
εποπτείας· για λόγους ευλόγου υπόνοιας 
οι εν λόγω αξιολογήσεις πρέπει να 
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διενεργούνται αρχικά χωρίς 
προαναγγελία·
xi. κανόνες για τον περιορισμό ή την 
ανάκληση των κοινοποιήσεων·
xii. κανόνες για διαδικασία διαιτησίας σε 
περίπτωση διένεξης ή αρνητικής 
σύστασης μιας αρχικής αξιολόγησης ή 
περιορισμού ή ανάκλησης μιας 
κοινοποίησης·
3. Για την υλοποίηση του στόχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β), τρία έτη μετά την κοινοποίηση ενός 
κοινοποιημένου οργανισμού, και κατόπιν 
ανά τριετία, η αξιολόγηση για να 
διαπιστωθεί αν ο κοινοποιημένος 
οργανισμός εξακολουθεί να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα VI διενεργείται 
από το ΣΟΙΠ και την κοινή ομάδα 
αξιολόγησης που ορίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 32 παράγραφοι 3 
και 4. Ύστερα από αίτηση της Επιτροπής 
ή ενός κράτους μέλους, το ΣΟΙΠ μπορεί 
να αρχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης 
που περιγράφεται στην παρούσα 
παράγραφο οποιαδήποτε στιγμή κατά την 
οποία υπάρχει εύλογη ανησυχία για τη 
διαρκή συμμόρφωση ενός 
κοινοποιημένου οργανισμού με τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος VI. Για 
όσους κοινοποιημένους οργανισμούς 
έχουν κοινοποιηθεί για ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα κατηγορίας III, η αξιολόγηση 
διενεργείται μία φορά ετησίως και μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνει αναθεώρηση των 
δειγμάτων εξέτασης του φακέλου 
σχεδιασμού που διεξάγει ο 
κοινοποιημένος οργανισμός για να 
εξακριβώσει τη διαρκή ποιότητα και 
ικανότητα αξιολόγησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
κατηγορίας III.
4. Για την υλοποίηση του στόχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο 
γ) το ΣΟΙΠ καταρτίζει αναλυτικούς 
κανόνες για εξέταση από ομολόγους των 
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εθνικών αρχών στις οποίες υπάγονται οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί, όπως ορίζει 
το άρθρο 28, παράγραφος 8. Οι εν λόγω 
κανονισμοί εφαρμόζονται υποχρεωτικά 
σε κάθε εξέταση από ομολόγους, η οποία 
διεξάγεται ανά διετία με τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές στις οποίες υπάγονται οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί, σύμφωνα με 
το ετήσιο σχέδιο για εξέταση από 
ομολόγους, όπως απαιτείται από το 
άρθρο 28 παράγραφος 8.
5. Δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 8, 
στην εξέταση από ομολόγους των 
εθνικών αρμόδιων αρχών στις οποίες 
υπάγονται οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
συμμετέχουν τα μέλη του ΣΟΙΠ και 
τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της 
Επιτροπής.
6. Δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 8, 
το ΣΟΙΠ καταρτίζει αναλυτικές 
απαιτήσεις σχετικά με τα προσόντα των 
εμπειρογνωμόνων ελέγχου αναφορικά με 
τη συμμετοχή τους στην εξέταση από 
ομολόγους.

Or. en

Τροπολογία 597
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44α
Κοινοποίηση πριν από τη διάθεση στην 

αγορά
1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αιτήσεις 
για διενέργεια αξιολογήσεων της 
συμμόρφωσης ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας III, με 
εξαίρεση τις αιτήσεις συμπλήρωσης ή 
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ανανέωσης υφιστάμενων πιστοποιητικών. 
Οι κοινοποιήσεις αυτές συνοδεύονται από 
το σχέδιο οδηγιών χρήσης που 
προβλέπεται στο τμήμα 19.3 του 
παραρτήματος Ι και το σχέδιο περίληψης 
των χαρακτηριστικών ασφαλείας και των 
κλινικών επιδόσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 26. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
αναφέρει στην κοινοποίησή του την 
προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 
της αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως την 
κοινοποίηση και τα συνοδευτικά έγγραφα 
στο ΣΟΙΠ.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 89 για να 
παρατείνει το πεδίο εφαρμογής των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που πρέπει 
να κοινοποιούνται πριν από τη διάθεση 
στην αγορά όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση πριν από τη διάθεση στην αγορά που προβλέπεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 
και παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο της πρότασης της Επιτροπής πρέπει να διατηρηθεί σε νέο 
άρθρο προκειμένου να παράσχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να έχει γνώση και εποπτεία της 
αγοράς.

Τροπολογία 598
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44α
Διαδικασία ελέγχου για κοινοποιημένους 
οργανισμούς και αρμόδιες εθνικές αρχές

1. Το συντονιστικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΣΟΙΠ) 
πρέπει να διασφαλίζει την τυποποίηση 
της αρχικής αξιολόγησης προσόντων, της 
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κοινοποίησης και εποπτείας των 
κοινοποιημένων οργανισμών και την 
προσέγγιση των δραστηριοτήτων 
κοινοποίησης και εποπτείας των 
αρμόδιων εθνικών αρχών.
2. Για την επίτευξη των στόχων της 
παραγράφου 1, όσον αφορά την 
τυποποίηση των αρμόδιων εθνικών 
αρχών, το ΣΟΙΠ πρέπει να θεσπίζει 
σαφείς κανόνες για την αξιολόγηση των 
αρμόδιων εθνικών αρχών από ομοτίμους 
βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 8. 
Αυτοί οι κανόνες πρέπει να είναι 
υποχρεωτικοί για όλες τις αξιολογήσεις 
από ομοτίμους, οι οποίες διενεργούνται 
ανά διετία από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές βάσει του ετήσιου σχεδίου 
αξιολογήσεων που ορίζεται στο άρθρο 28 
παράγραφος 8.
3. Τα μέλη του ΣΟΙΠ συμμετέχουν σε 
αυτήν την αξιολόγηση από ομοτίμους των 
αρμόδιων εθνικών αρχών βάσει του 
άρθρου 28 παράγραφος 8.
4. Το ΣΟΙΠ θέτει ακριβείς απαιτήσεις 
στους ειδικούς επί του ελέγχου, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην αξιολόγηση από 
ομοτίμους βάσει του άρθρου 28 
παράγραφος 8.
5. Για την επίτευξη των στόχων της 
παραγράφου 1, που αφορούν την 
τυποποίηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών, στο ΣΟΙΠ πρέπει να 
συμμετέχουν εμπειρογνώμονες 
ειδικευμένοι στην αξιολόγηση των αρχών 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και των 
κοινοποιημένων οργανισμών. 
Τουλάχιστον δύο τέτοιοι 
εμπειρογνώμονες από τις αρχές 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης (βάσει 
του άρθρου 32 παράγραφος 3) και τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς (βάσει του 
άρθρου 35 παράγραφος 4) συμμετέχουν 
στην κοινή ομάδα αξιολόγησης.
6. Για την επίτευξη των στόχων της 
παραγράφου 1, που αφορούν την 
τυποποίηση των κοινοποιημένων 
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οργανισμών, το ΣΟΙΠ καθιερώνει 
λεπτομερείς απαιτήσεις προσόντων για 
τους εμπειρογνώμονες που αξιολογούν τις 
αρχές αξιολόγησης της συμμόρφωσης και 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς.
7. Βάσει του άρθρου 32 παράγραφος 6, το 
ΣΟΙΠ εξετάζει τη γνωμοδότηση της 
κοινής ομάδας αξιολόγησης σχετικά με 
την έκθεση αξιολόγησης και το σχέδιο 
κοινοποίησης, και εκδίδει θετική ή 
αρνητική σύσταση. Αυτή η σύσταση 
προωθείται στην Επιτροπή και στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές.
8. Ως περαιτέρω μέτρο για την επίτευξη 
του στόχου της παραγράφου 1, το ΣΟΙΠ 
εκπονεί υποχρεωτικούς λεπτομερείς 
κανόνες για την αξιολόγηση των 
οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και των κοινοποιημένων 
οργανισμών.
Αυτοί οι κανόνες πρέπει να 
περιλαμβάνουν:
α) Όρους για την αξιολόγηση και 
κοινοποίηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών:
- απαιτήσεις ως προς την οργάνωση, την 
ποιότητα, το σύστημα διαχείρισης και τις 
διαδικασίες τους
- απαιτήσεις ως προς τους απαραίτητους 
πόρους, συμπεριλαμβανομένων των 
προσόντων και της ειδικής εκπαίδευσης
-ειδικές απαιτήσεις για τους ελεγκτές και 
τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες των 
κοινοποιημένων οργανισμών
-ειδικές απαιτήσεις για τα εργαστήρια και 
τους υπεργολάβους
- απαιτήσεις ανεξαρτησίας, αμεροληψίας 
και διακριτικότητας
β) Λεπτομερείς κανόνες για τις αρχικές 
αξιολογήσεις και τις αξιολογήσεις 
εποπτείας: 
- οι αξιολογήσεις εποπτείας διενεργούνται 
τακτικά, τουλάχιστον μία φορά ετησίως·
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- οι αξιολογήσεις εποπτείας διενεργούνται 
επιτόπου και περιλαμβάνουν την 
αξιολόγηση των πιστοποιητικών 
διαχείρισης ποιότητας, της εποπτείας του 
τύπου των προϊόντων και των 
δικαιολογητικών εγγράφων (φάκελος 
σχεδιασμού), των κλινικών ελέγχων και 
της εποπτείας της αγοράς μετά την 
έναρξη κυκλοφορίας των προϊόντων, ενώ 
λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα 
προϊόντα κατηγορίας III και τα νέα 
προϊόντα·
γ) Κανόνες και κριτήρια για τις 
αξιολογήσεις εποπτείας έπειτα από 
βάσιμες αντιρρήσεις· τέτοιες 
αξιολογήσεις πρέπει κατά κύριο λόγο να 
διενεργούνται αιφνιδίως·
δ) Κανόνες περιορισμού και ανάκλησης 
ανακοινώσεων·
ε) Κανόνες που διέπουν τη διαδικασία 
διαιτησίας σε περίπτωση διαφωνίας 
σχετικά με αρνητική σύσταση επί 
αρχικής αξιολόγησης ή σχετικά με τον 
περιορισμό ή ανάκληση ανακοίνωσης.
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