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Τροπολογία 599
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. cs

Τροπολογία 600
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Πριν από την έκδοση των 
πιστοποιητικών, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με 
την αξιολόγηση, πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη, εάν υπάρχουν, τα αποτελέσματα 
που περιλαμβάνονται στην έκθεση της 
κλινικής έρευνας, που αναφέρεται στο 
άρθρο 59 παράγραφος 4 του παρόντος 
κανονισμού. Τα πιστοποιητικά που 
εκδίδουν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
σύμφωνα με τα παραρτήματα VIII, IX και 
X είναι σε μία από τις επίσημες γλώσσες 
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της ΕΕ που καθορίζεται από το κράτος 
μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
κοινοποιημένος οργανισμός ή, αλλιώς, σε 
μια επίσημη γλώσσα της Ένωσης την 
οποία αποδέχεται ο κοινοποιημένος 
οργανισμός. Τα πιστοποιητικά αυτά 
περιέχουν τουλάχιστον τα στοιχεία που 
παρατίθεται στο παράρτημα ΧΙΙ.

Or. fr

Τροπολογία 601
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την περίοδο ισχύος των 
πιστοποιητικών συμμόρφωσης, ο οικείος 
κοινοποιημένος οργανισμός πρέπει να 
πραγματοποιεί τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο αιφνιδιαστική επιθεώρηση στον 
τόπο παραγωγής του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Αιφνιδιαστική επιθεώρηση 
σημαίνει ότι ο κατασκευαστής ουδέποτε 
ενημερώνεται για την πιθανή ημερομηνία 
και ώρα της επιθεώρησης.

Or. fr

Τροπολογία 602
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις που ένας 
κοινοποιημένος οργανισμός θεωρεί ότι ο 
κατασκευαστής δεν πληροί πλέον τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 

3. Στις περιπτώσεις που ένας 
κοινοποιημένος οργανισμός θεωρεί ότι ο 
κατασκευαστής δεν πληροί πλέον τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
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αναστέλλει ή αποσύρει το σχετικό 
πιστοποιητικό ή επιβάλλει περιορισμούς σε 
αυτό, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της 
αναλογικότητας, εκτός αν διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις με 
τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων 
από τον κατασκευαστή μέσα σε κατάλληλη 
προθεσμία που ορίζει ο κοινοποιημένος 
οργανισμός. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
αιτιολογεί την απόφασή του.

αναστέλλει ή αποσύρει το σχετικό 
πιστοποιητικό ή επιβάλλει περιορισμούς σε 
αυτό, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της 
αναλογικότητας, εκτός αν διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις με 
τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων 
από τον κατασκευαστή μέσα σε κατάλληλη 
προθεσμία που ορίζει ο κοινοποιημένος 
οργανισμός. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
αιτιολογεί την απόφασή του και 
ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών στο έδαφος των 
οποίων το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
παράγεται και διατίθεται στην αγορά, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΣΟΙΠ.

Or. fr

Τροπολογία 603
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει, βάσει της τεχνικής προόδου, 
τα ελάχιστο περιεχόμενο των 
πιστοποιητικών που ορίζεται στο 
παράρτημα ΧΙΙ.

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει εκτελεστικές
πράξεις δυνάμει του άρθρου 88 για να 
τροποποιεί ή να συμπληρώνει, βάσει της 
τεχνικής προόδου, τα ελάχιστο 
περιεχόμενο των πιστοποιητικών που 
ορίζεται στο παράρτημα ΧΙΙ.

Or. fr

Τροπολογία 604
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών που εμπλέκονται στην 
παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του 
σχετικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος, 
την Επιτροπή και το ΣΟΙΠ.

Or. fr

Τροπολογία 605
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 42, οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν, 
ύστερα από δεόντως αιτιολογημένη 
αίτηση, τη διάθεση στην αγορά και την 
έναρξη της χρήσης, στο έδαφος του 
οικείου κράτους μέλους, συγκεκριμένου 
προϊόντος για το οποίο δεν έχει 
εφαρμοστεί η διαδικασία του άρθρου 42 
και του οποίου η χρήση είναι προς όφελος 
της προστασίας της υγείας ή της 
ασφάλειας των ασθενών.

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 42, οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν, 
ύστερα από δεόντως αιτιολογημένη 
αίτηση, τη διάθεση στην αγορά και την 
έναρξη της χρήσης, στο έδαφος του 
οικείου κράτους μέλους, συγκεκριμένου 
προϊόντος -εφόσον υφίσταται έγκριση του 
συντονιστικού οργάνου 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων- για το 
οποίο δεν έχει εφαρμοστεί η διαδικασία 
του άρθρου 42 και του οποίου η χρήση 
είναι προς όφελος της προστασίας της 
υγείας ή της ασφάλειας των ασθενών. 
Αυτή η εξαίρεση είναι δυνατή μόνο 
εφόσον ο κατασκευαστής προσκομίζει 
στην αρμόδια αρχή τα απαραίτητα 
δεδομένα εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας.

Or. de

Τροπολογία 606
Philippe Juvin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος πληροφορεί την 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη για κάθε 
απόφαση που επιτρέπει τη διάθεση στην 
αγορά ή την έναρξη της χρήσης ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στην περίπτωση που η 
άδεια αυτή χορηγείται για άλλη χρήση 
εκτός της χρήσης για έναν ασθενή.

2. Το κράτος μέλος πληροφορεί την 
Επιτροπή, τον κοινοποιημένο οργανισμό 
που είναι επιφορτισμένος με την 
αξιολόγηση του εν λόγω 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, το ΣΟΙΠ 
και τα άλλα κράτη για κάθε απόφαση που 
επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά ή την 
έναρξη της χρήσης ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος σύμφωνα με την παράγραφο 1 
στην περίπτωση που η άδεια αυτή 
χορηγείται για άλλη χρήση εκτός της 
χρήσης για έναν ασθενή.

Or. fr

Τροπολογία 607
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μετά από αίτηση κράτους μέλους και 
όταν αυτό είναι προς το συμφέρον της 
δημόσιας υγείας ή της ασφάλειας του 
ασθενή σε περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη, η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να παρατείνει για καθορισμένο 
χρονικό διάστημα την ισχύ μιας άδειας 
που χορηγήθηκε από ένα κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 στο 
έδαφος της Ένωσης και να ορίσει τους 
όρους υπό τους οποίους το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να 
διατεθεί στην αγορά ή να τεθεί σε χρήση. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3.

διαγράφεται
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Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος 
χαρακτήρα που αφορούν την ανθρώπινη 
υγεία και ασφάλεια, η Επιτροπή θεσπίζει 
αμέσως εφαρμοστέες εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 88 παράγραφος 4.

Or. pl

Justification

Art. 47 ust. 3 wskazuje, że Komisja  może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium  wyrobu nie 
spełniającego  wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność.  Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną  i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Τροπολογία 608
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να επαληθεύσουν ότι, υπό κανονικές 
συνθήκες χρήσης, τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται 
και συσκευάζονται έτσι ώστε να είναι 
κατάλληλα για έναν ή περισσότερους από 
τους ειδικούς σκοπούς ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
και να επιτυγχάνουν τις επιδιωκόμενες 
επιδόσεις που προσδιορίζει ο 
κατασκευαστής·

(α) να επαληθεύσουν ότι, υπό κανονικές 
συνθήκες χρήσης, τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται 
και συσκευάζονται έτσι ώστε να είναι 
κατάλληλα για έναν ή περισσότερους από 
τους ειδικούς σκοπούς ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
και να επιτυγχάνουν τις επιδιωκόμενες 
επιδόσεις που προσδιορίζει ο 
κατασκευαστής ή ο ανάδοχος·

Or. de



AM\936128EL.doc 9/196 PE510.767v01-00

EL

Τροπολογία 609
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 610
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι κλινικές έρευνες σχεδιάζονται και 
διενεργούνται έτσι ώστε να 
προστατεύονται τα δικαιώματα, η 
ασφάλεια και η ευζωία των συμμετεχόντων 
σε μια κλινική έρευνα και να είναι 
αξιόπιστα και έγκυρα τα κλινικά δεδομένα 
που παράγονται από τις κλινικές έρευνες.

3. Οι κλινικές έρευνες σχεδιάζονται και 
διενεργούνται έτσι ώστε να 
προστατεύονται τα δικαιώματα, η 
ασφάλεια και η ευζωία των συμμετεχόντων 
σε μια κλινική έρευνα και να είναι 
αξιόπιστα και έγκυρα τα κλινικά δεδομένα 
που παράγονται από τις κλινικές έρευνες. 
Οι κλινικές έρευνες δεν πρέπει να 
διενεργούνται εάν ο κίνδυνος που 
σχετίζεται με αυτές είναι μεγαλύτερος 
από το πιθανό όφελος του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν αφενός τη
δυνατότητα να απαγορεύουν κλινικές 
μελέτες συγκεκριμένων ομάδων 
προϊόντων ή πεδίων δοκιμών και 
αφετέρου τη δυνατότητα να θέτουν 
συγκεκριμένους όρους. 
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Or. de

Τροπολογία 611
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ανάδοχος της κλινικής έρευνας 
υποβάλλει στο(στα) κράτος(-η) μέλος(-η) 
στο (στα) οποίο(-α) θα διενεργηθεί η 
έρευνα αίτηση που συνοδεύεται από την 
τεκμηρίωση που αναφέρεται στο κεφάλαιο 
ΙΙ του παραρτήματος XIV. Μέσα σε έξι
ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, το 
σχετικό κράτος μέλος κοινοποιεί στον 
ανάδοχο αν η κλινική έρευνα εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και αν η αίτηση είναι πλήρης.

Ο ανάδοχος της κλινικής έρευνας 
υποβάλλει στο(στα) κράτος(-η) μέλος(-η) 
στο (στα) οποίο(-α) θα διενεργηθεί η 
έρευνα αίτηση που συνοδεύεται από την 
τεκμηρίωση που αναφέρεται στο κεφάλαιο 
ΙΙ του παραρτήματος XIV. Σε 14 ημέρες 
από την παραλαβή της αίτησης, το οικείο 
κράτος μέλος γνωστοποιεί στον ανάδοχο 
αν η μελέτη κλινικών επιδόσεων εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και αν η αίτηση είναι πλήρης.

Or. de

Τροπολογία 612
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την 
έγκριση της κλινικής έρευνας σε 
περισσότερα από ένα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη, τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη επιδιώκουν να καταλήξουν σε 
πόρισμα κατόπιν συμφωνίας. Εάν δεν 
καταλήξουν σε πόρισμα, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή λαμβάνει απόφαση κατόπιν 
ακρόασης των ενδιαφερόμενων κρατών 
μελών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 613
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 614
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν την προσωρινή ή οριστική 
διακοπή κλινικής έρευνας εάν 
προκύπτουν νέα επιστημονικά στοιχεία 
βάσει των οποίων η αρμόδια αρχή δεν 
μπορεί να συνεχίσει την έγκριση της 
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κλινικής δοκιμής ή εάν η επιτροπή 
δεοντολογίας δεν μπορεί να χορηγεί πλέον 
την έγκρισή της.

Or. de

Αιτιολόγηση

Νέα επιστημονικά δεδομένα και επιτεύγματα μπορούν να καταστήσουν μη αναγκαία μια κλινική 
έρευνα. Σε αυτήν την περίπτωση οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αναστολής 
αυτών των κλινικών ερευνών.

Τροπολογία 615
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) στην περίπτωση των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων υπό έρευνα 
της κατηγορίας III και των
εμφυτεύσιμων προϊόντων ή των 
προϊόντων επεμβατικής τεχνολογίας για 
μακροπρόθεσμη χρήση της κατηγορίας 
IIα ή IIβ, μόλις το σχετικό κράτος μέλος 
κοινοποιήσει στον ανάδοχο την έγκρισή 
του·

(α) μόλις το σχετικό κράτος μέλος 
κοινοποιήσει στον ανάδοχο την έγκρισή 
του·

Or. de

Τροπολογία 616
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στην περίπτωση των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων υπό έρευνα 
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) αμέσως μετά την ημερομηνία 

διαγράφεται
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υποβολής της αίτησης με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό κράτος μέλος 
το αποφάσισε και ότι αποδεικνύεται ότι 
προστατεύονται τα δικαιώματα, η 
ασφάλεια και η ευζωία των 
συμμετεχόντων στην κλινική έρευνα·

Or. de

Τροπολογία 617
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 618
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτροπή δεοντολογίας
Η έγκριση κλινικής έρευνας μπορεί να 
δοθεί μόνο μετά τη θετική αξιολόγησή 
της από ανεξάρτητη επιτροπή 
δεοντολογίας. Η δήλωση της επιτροπής 
δεοντολογίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την δυνατότητα ιατρικής εφαρμογής, την 
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έγκριση των συμμετεχόντων, εφόσον 
έχουν λάβει πλήρη γνώση των 
ενδεχόμενων κινδύνων που σχετίζονται με 
την κλινική έρευνα, καθώς και την 
καταλληλότητα των εγκαταστάσεων της 
έρευνας και των ερευνητών.
Η επιτροπή δεοντολογίας πρέπει να 
προστατεύει τα δικαιώματα, την ευζωία 
και την ασφάλεια των συμμετεχόντων 
στην κλινική έρευνα. Αυτή η επιτροπή 
πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την 
έρευνα, τον ανάδοχο και ελεύθερη από 
κάθε άλλη επιρροή. Πρέπει να τηρούνται 
τόσο τα εθνικά όσο και τα διεθνή 
πρότυπα.
Η επιτροπή δεοντολογίας αποτελείται από 
επαρκή αριθμό μελών, τα οποία 
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Στην 
επιτροπή δεοντολογίας πρέπει να 
υπάρχουν επίσης εκπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τις κλινικές έρευνες πρέπει να θεσπιστούν και στον τομέα των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων σαφείς κανόνες όσον αφορά τις επιτροπές δεοντολογίας. Θα ήταν σκόπιμη η 
προσαρμογή των προτύπων που αφορούν την επιτροπή δεοντολογίας στον τομέα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ώστε να ευθυγραμμίζονται με την τελική έκδοση του κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που 
προορίζονται για τον άνθρωπο και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ.

Τροπολογία 619
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 6 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πρόσωπα που αξιολογούν την αίτηση δεν 
έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα, είναι 
ανεξάρτητα από τον ανάδοχο, από τον 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πρόσωπα που αξιολογούν την αίτηση είναι 
ανεξάρτητα από τον ανάδοχο και από τους 
συμμετέχοντες ερευνητές, και είναι 
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οργανισμό στον οποίο βρίσκεται(-ονται) 
ο(οι) τόπος(-οι) της έρευνας, από τους 
συμμετέχοντες ερευνητές, και είναι 
ανεπηρέαστα από οποιαδήποτε άλλη 
αθέμιτη επιρροή.

ανεπηρέαστα από οποιαδήποτε άλλη 
αθέμιτη επιρροή.

Or. fr

Τροπολογία 620
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι την 
αξιολόγηση πραγματοποιεί από κοινού 
ένας εύλογος αριθμός προσώπων τα οποία 
διαθέτουν, στο σύνολό τους, τα 
απαραίτητα προσόντα και πείρα. Κατά την 
αξιολόγηση, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη 
τουλάχιστον ενός προσώπου από 
πρωταρχικώς μη επιστημονικό τομέα 
ενδιαφέροντος. Λαμβάνεται υπόψη η 
γνώμη ενός τουλάχιστον ασθενή.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι την 
αξιολόγηση πραγματοποιεί από κοινού 
ένας εύλογος αριθμός προσώπων τα οποία 
διαθέτουν, στο σύνολό τους, τα 
απαραίτητα προσόντα και πείρα. Κατά την 
αξιολόγηση, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη 
τουλάχιστον ενός προσώπου από 
πρωταρχικώς μη επιστημονικό τομέα 
ενδιαφέροντος. Λαμβάνεται υπόψη η 
γνώμη των ασθενών.

Ο κατάλογος των αξιολογητών πρέπει να 
τίθεται στη διάθεση του αναδόχου.

Or. en

Τροπολογία 621
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι την 
αξιολόγηση πραγματοποιεί από κοινού 
ένας εύλογος αριθμός προσώπων τα οποία 
διαθέτουν, στο σύνολό τους, τα 
απαραίτητα προσόντα και πείρα. Κατά την 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι την 
αξιολόγηση πραγματοποιεί από κοινού 
ένας εύλογος αριθμός προσώπων τα οποία 
διαθέτουν, στο σύνολό τους, τα 
απαραίτητα προσόντα και πείρα. Κατά την 
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αξιολόγηση, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη 
τουλάχιστον ενός προσώπου από 
πρωταρχικώς μη επιστημονικό τομέα 
ενδιαφέροντος. Λαμβάνεται υπόψη η 
γνώμη ενός τουλάχιστον ασθενή.

αξιολόγηση, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη 
περισσότερων από ένα πρόσωπα από 
πρωταρχικώς μη επιστημονικό τομέα 
ενδιαφέροντος. Λαμβάνεται υπόψη η 
γνώμη ενός τουλάχιστον ασθενή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν επαρκεί η γνώμη «ενός τουλάχιστον ασθενή». Η γνώμη ενός ασθενή δεν είναι αρκετή, διότι 
είναι δύσκολο ένας ασθενής να εκπροσωπεί την άποψη όλων των ασθενών που συμμετέχουν σε 
μια έρευνα.

Τροπολογία 622
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει, βάσει της τεχνικής προόδου 
και της συνολικής ανάπτυξης των 
κανονιστικών ρυθμίσεων, τις απαιτήσεις 
για τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν 
με την αίτηση για την κλινική έρευνα που 
αναφέρεται στο κεφάλαιο II του 
παραρτήματος XIV.

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του άρθρου 
88 για να τροποποιεί ή να συμπληρώνει, 
βάσει της τεχνικής προόδου και της 
συνολικής ανάπτυξης των κανονιστικών 
ρυθμίσεων, τις απαιτήσεις για τα έγγραφα 
που πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση 
για την κλινική έρευνα που αναφέρεται στο 
κεφάλαιο II του παραρτήματος XIV.

Or. fr

Τροπολογία 623
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ (β) την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
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κρατών μελών, αφενός, και μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής, 
αφετέρου, σύμφωνα με το άρθρο 56·

κρατών μελών, αφενός, και μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής, 
αφετέρου, σύμφωνα με το άρθρο 56· όλες 
οι συναφείς επικαιροποιήσεις των 
πληροφοριών σχετικά με την έρευνα 
πρέπει να αναρτώνται στη βάση 
δεδομένων, όπως τα μέτρα που 
λαμβάνουν τα κράτη μέλη για τον 
τερματισμό, την αναστολή ή την 
τροποποίηση μιας έρευνας, καθώς και οι 
επικαιροποιημένες πληροφορίες που 
αφορούν τη σχέση οφέλους-κινδύνου ή 
τυχόν άλλα επείγοντα μέτρα ασφαλείας 
που λαμβάνονται·

Or. en

Τροπολογία 624
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) τις εκθέσεις κλινικής έρευνας που 
υποβάλλουν οι ανάδοχοι σύμφωνα με το 
άρθρο 58 παράγραφος 5·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 625
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κατά τη δημιουργία του ηλεκτρονικού 
συστήματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι 
το σύστημα είναι διαλειτουργικό με τη 
βάση δεδομένων της ΕΕ για τις κλινικές 
δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για 
τον άνθρωπο, η οποία δημιουργήθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο […] του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […/…] και με την ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα (Eudamed), που συστάθηκε 
βάσει της απόφασης 2010/227/ΕΕ της 
Επιτροπής. Με εξαίρεση τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 52, οι 
πληροφορίες που αντιπαραβάλλονται και 
υφίστανται επεξεργασία στο ηλεκτρονικό 
σύστημα είναι προσβάσιμες μόνο από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να αναφερθεί η διαλειτουργικότητα του ηλεκτρονικού συστήματος με την 
ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Eudamed).

Τροπολογία 626
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τη δημιουργία του ηλεκτρονικού 
συστήματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι 
το σύστημα είναι διαλειτουργικό με τη 
βάση δεδομένων της ΕΕ για τις κλινικές 
δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για 
τον άνθρωπο, η οποία δημιουργήθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο […] του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […/…]. Με εξαίρεση τις 

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

πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
52, οι πληροφορίες που 
αντιπαραβάλλονται και υφίστανται 
επεξεργασία στο ηλεκτρονικό σύστημα 
είναι προσβάσιμες από τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή. Η Επιτροπή εξασφαλίζει 
επίσης την πρόσβαση των επαγγελματιών 
του τομέα της υγείας και των ασθενών 
στο ηλεκτρονικό σύστημα. Είναι σκόπιμο 
να χορηγείται στο κοινό η πρόσβαση σε 
δεδομένα της βάσης δεδομένων, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001.

Or. en

Τροπολογία 627
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να καθορίζει ποιες άλλες 
πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές 
έρευνες που αντιπαραβάλλονται και 
υφίστανται επεξεργασία στο ηλεκτρονικό 
σύστημα είναι προσβάσιμες από το κοινό, 
ώστε να είναι δυνατή η διαλειτουργικότητα 
με τη βάση δεδομένων της ΕΕ που 
δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο […] 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…] για τις 
κλινικές δοκιμές φαρμάκων 
προοριζομένων για τον άνθρωπο. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 52 παράγραφοι 3 
και 4.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του άρθρου 
88 για να καθορίζει ποιες άλλες 
πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές 
έρευνες που αντιπαραβάλλονται και 
υφίστανται επεξεργασία στο ηλεκτρονικό 
σύστημα είναι προσβάσιμες από το κοινό, 
ώστε να είναι δυνατή η διαλειτουργικότητα 
με τη βάση δεδομένων της ΕΕ που 
δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο […] 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…] για τις 
κλινικές δοκιμές φαρμάκων 
προοριζομένων για τον άνθρωπο. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 52 παράγραφοι 3 
και 4.

Or. fr

Τροπολογία 628
Rebecca Taylor
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μέσα σε ένα έτος από το τέλος της 
κλινικής έρευνας, ο ανάδοχος υποβάλλει 
στα σχετικά κράτη μέλη περίληψη των 
αποτελεσμάτων της κλινικής έρευνας σε 
μορφή έκθεσης κλινικής έρευνας που 
αναφέρεται στο τμήμα 2.7 του κεφαλαίου I 
του παραρτήματος XIV. Ωστόσο, εάν, για 
επιστημονικούς λόγους, δεν είναι δυνατό 
να υποβληθεί η έκθεση της κλινικής 
έρευνας μέσα σε ένα έτος, η έκθεση αυτή 
υποβάλλεται αμέσως μόλις είναι 
διαθέσιμη. Στην περίπτωση αυτή το σχέδιο 
κλινικής έρευνας που αναφέρεται στο 
τμήμα 3 του κεφαλαίου ΙΙ του 
παραρτήματος XIV προσδιορίζει την 
ημερομηνία γνωστοποίησης των 
αποτελεσμάτων της κλινικής έρευνας και 
εξηγεί τις αιτίες.

3. Μέσα σε ένα έτος από το τέλος της 
κλινικής έρευνας, ο ανάδοχος υποβάλλει 
στα σχετικά κράτη μέλη τα αποτελέσματα
της κλινικής έρευνας σε μορφή έκθεσης 
κλινικής έρευνας που αναφέρεται στο 
τμήμα 2.7 του κεφαλαίου I του 
παραρτήματος XIV. Ωστόσο, εάν, για 
επιστημονικούς λόγους, δεν είναι δυνατό 
να υποβληθεί η έκθεση της κλινικής 
έρευνας μέσα σε ένα έτος, η έκθεση αυτή 
υποβάλλεται αμέσως μόλις είναι 
διαθέσιμη. Στην περίπτωση αυτή το σχέδιο 
κλινικής έρευνας που αναφέρεται στο 
τμήμα 3 του κεφαλαίου ΙΙ του 
παραρτήματος XIV προσδιορίζει την 
ημερομηνία γνωστοποίησης των 
αποτελεσμάτων της κλινικής έρευνας και 
εξηγεί τις αιτίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 629
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
που αναφέρεται στο άρθρο 53, ο ανάδοχος 
μιας κλινικής έρευνας που πρόκειται να 
διενεργηθεί σε περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη μπορεί να υποβάλει, για τους 

1. Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
που αναφέρεται στο άρθρο 53, ο ανάδοχος 
μιας κλινικής έρευνας μπορεί να υποβάλει, 
για τους σκοπούς του άρθρου 51, την
αίτηση η οποία, μετά την παραλαβή της, 
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σκοπούς του άρθρου 51, μία μόνο αίτηση 
η οποία, μετά την παραλαβή της, 
διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στα οικεία 
κράτη μέλη.

διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στα οικεία 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσω της βάσης δεδομένων σε 
όλες τις περιπτώσεις μελετών, ακόμα και όταν η μελέτη διενεργείται μόνο σε ένα κράτος μέλος.

Τροπολογία 630
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τεκμηριώνει τα αποτελέσματα της 
συντονισμένης αξιολόγησης σε μια έκθεση 
η οποία λαμβάνεται υπόψη από τα άλλα 
σχετικά κράτη μέλη όταν αυτά 
αποφασίζουν σχετικά με την αίτηση του 
αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 51 
παράγραφος 5.

(β) τεκμηριώνει τα αποτελέσματα της 
συντονισμένης αξιολόγησης σε μια έκθεση 
η οποία εγκρίνεται από τα άλλα σχετικά 
κράτη μέλη όταν αυτά αποφασίζουν 
σχετικά με την αίτηση του αναδόχου 
σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 631
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τα νέα ευρήματα σχετικά με κάθε 
συμβάν που αναφέρεται στα στοιχεία α) 
έως γ).

(δ) τα νέα ευρήματα σχετικά με κάθε 
συμβάν που αναφέρεται στα στοιχεία α) 
έως γ).

Είναι σκόπιμο να συλλέγονται επίσης 
πληροφορίες σχετικά με περιστατικά που 
οφείλονται σε σφάλματα χειρισμού, διότι 
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αποτελούν σημαντική αιτία εκδήλωσης 
περιστατικών σε σχέση με 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Οι 
πληροφορίες αυτές μπορούν να 
συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας 
και της γνώσης του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος.
Στον κανονισμό πρέπει επίσης να 
προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν 
για τη διάθεση μη ηλεκτρονικών 
υποδειγμάτων υποβολής αναφορών, 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 
δυνατότητα υποβολής αναφορών από 
ασθενείς που δεν έχουν πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 632
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου 
εφαρμόζεται επίσης σε επαγγελματίες 
υγείας που έρχονται σε επαφή με ασθενείς 
που έχουν υποστεί βλάβη.

Or. en

Τροπολογία 633
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κάθε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 

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

Or. en

Τροπολογία 634
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 635
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 636
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ακολουθεί την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την φαρμακοεπαγρύπνηση.

Τροπολογία 637
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 638
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κατασκευαστής διασφαλίζει την 
κατάλληλη παρακολούθηση.

Or. en

Τροπολογία 639
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συντονίζουν τη δράση τους 
για την κατάρτιση τυποποιημένων 
διαδικτυακών εντύπων για την αναφορά 
σοβαρών περιστατικών από τους 
επαγγελματίες υγείας, τους χρήστες και 
τους ασθενείς.

Τα κράτη μέλη συντονίζουν τη δράση τους 
για την κατάρτιση τυποποιημένων 
διαδικτυακών εντύπων για την αναφορά 
σοβαρών περιστατικών από τους 
επαγγελματίες υγείας, τους χρήστες και 
τους ασθενείς. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
επίσης στους επαγγελματίες υγείας, τους 
χρήστες και τους ασθενείς άλλα έντυπα 
για να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών ύποπτα περιστατικά.

Or. en

Τροπολογία 640
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συντονίζουν τη δράση τους 
για την κατάρτιση τυποποιημένων 
διαδικτυακών εντύπων για την αναφορά 
σοβαρών περιστατικών από τους 
επαγγελματίες υγείας, τους χρήστες και 
τους ασθενείς.

Τα κράτη μέλη συντονίζουν τη δράση τους 
για την κατάρτιση τυποποιημένων 
διαδικτυακών εντύπων, καθώς και μη 
ηλεκτρονικών υποδειγμάτων, για την 
αναφορά σοβαρών περιστατικών από τους 
επαγγελματίες υγείας, τους χρήστες και 
τους ασθενείς.

Or. en
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Τροπολογία 641
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων επί παραγγελία αναφέρουν κάθε 
σοβαρό περιστατικών και επιτόπιο 
διορθωτικό μέτρο ασφάλειας σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο διατίθεται το εν 
λόγω ιατροτεχνολογικό προϊόν.

4. Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων επί παραγγελία αναφέρουν 
αμέσως κάθε περιστατικό και επιτόπιο 
διορθωτικό μέτρο ασφάλειας σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο διατίθεται το εν 
λόγω ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 642
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, δημιουργεί και διαχειρίζεται ένα 
ηλεκτρονικό σύστημα για να 
αντιπαραβάλλει και να επεξεργάζεται τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, αναπτύσσει περαιτέρω την 
υφιστάμενη ευρωπαϊκή τράπεζα 
δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα (Eudamed), η οποία 
δημιουργήθηκε δυνάμει της απόφασης 
της Επιτροπής 2010/227/ΕΕ, και 
διαχειρίζεται ένα ηλεκτρονικό σύστημα για 
να αντιπαραβάλλει και να επεξεργάζεται 
τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 643
Nora Berra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) τις περιοδικές επικαιροποιημένες 
εκθέσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις 
οποίες καταρτίζουν οι κατασκευαστές, 
σύμφωνα με το άρθρο 63a·

Or. en

Τροπολογία 644
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 645
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Στις πληροφορίες τις οποίες το 
ηλεκτρονικό σύστημα αντιπαραβάλλει και 
επεξεργάζεται έχουν πρόσβαση οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, η 
Επιτροπή και οι κοινοποιημένοι 
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οργανισμοί. οργανισμοί. Η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με το συντονιστικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΣΟΙΠ), 
παρέχει, κάθε έξι μήνες, επισκόπηση των 
ανωτέρω πληροφοριών για το κοινό και 
τους επαγγελματίες υγείας. Οι 
πληροφορίες αυτές είναι προσβάσιμες 
μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας 
δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 27.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 646
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη λογική χρήση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι ιατροί και οι χειρουργοί πρέπει να 
επιλέγουν τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουν με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και την 
ασφάλεια. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα ευρήματα, μεταξύ των 
οποίων σε πληροφορίες σχετικά με την τεχνική απόδοση, τις προκαταρκτικές και τις 
μεταγενέστερες έρευνες αγοράς, που διενεργούνται από τους κατασκευαστές όταν ζητούν 
έγκριση των προϊόντων τους.
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Τροπολογία 647
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι 
επαγγελματίες υγείας και το κοινό έχουν 
πλήρη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό 
σύστημα σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων και των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

Or. en

Τροπολογία 648
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι αναφορές και πληροφορίες μνεία 
των οποίων γίνεται στο άρθρο 62 
παράγραφος 5 διαβιβάζονται επίσης 
αυτομάτως, όσον αφορά το σχετικό 
προϊόν, μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος στον κοινοποιημένο 
οργανισμό ο οποίος εξέδωσε το 
πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 45.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση των κοινοποιημένων οργανισμών στην ανταλλαγή πληροφοριών των αρχών 
εποπτείας της αγοράς πρέπει να επεκταθεί και να ορίζεται σαφώς. Συγκεκριμένα, οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί χρειάζονται, εντός του πλαισίου αυτοματοποιημένων, 
εναρμονισμένων διαδικασιών επικοινωνίας, παγιωμένες πληροφορίες για να αναγνωρίζουν τις 
εξελίξεις, να λαμβάνουν αμέσως υπόψη νέες πληροφορίες και να αντιδρούν πάραυτα και όπως 
αρμόζει στα κρούσματα και περιστατικά, για παράδειγμα μέσω εκ των υστέρων ελέγχων, 
αναστολής ή ανάκλησης πιστοποιητικών.



AM\936128EL.doc 31/196 PE510.767v01-00

EL

Τροπολογία 649
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι αναφορές και πληροφορίες μνεία 
των οποίων γίνεται στο άρθρο 62 
παράγραφος 5 διαβιβάζονται επίσης 
αυτομάτως, όσον αφορά το σχετικό 
προϊόν, μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος στον κοινοποιημένο 
οργανισμό ο οποίος εξέδωσε το 
πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 45.

Or. en

Τροπολογία 650
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Δεν πρέπει να δημιουργηθεί πρόσθετο 
εθνικό σύστημα κοινοποίησης, αλλά να 
ισχύει μόνο το ευρωπαϊκό σύστημα 
κοινοποίησης.

Or. de

Τροπολογία 651
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 63α
Περιοδικές επικαιροποιημένες εκθέσεις 

για την ασφάλεια
1. Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων κατηγορίας III παρέχουν 
πληροφορίες στο ηλεκτρονικό σύστημα 
που αναφέρεται στο άρθρο 62:
(α) περιλήψεις δεδομένων σχετικά με τα 
οφέλη και τους κινδύνους 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων όλων των μελετών με 
εκτίμηση του ενδεχόμενου αντικτύπου 
τους στην άδεια κυκλοφορίας·
(β) επιστημονική αξιολόγηση του δείκτη 
κινδύνου/οφέλους του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος·
(γ) όλα τα δεδομένα που αφορούν τον 
όγκο των πωλήσεων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης και 
εκτίμησης του πληθυσμού που έχει 
εκτεθεί στο ιατροτεχνολογικό προϊόν.
2. Η επιστημονική αξιολόγηση του ΣΟΙΠ 
που αναφέρεται στο άρθρο 44 μνημονεύει 
τη συχνότητα με την οποία οι 
κατασκευαστές υποβάλλουν την 
επιστημονική αξιολόγηση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.
Οι κατασκευαστές υποβάλλουν στις 
αρμόδιες αρχές περιοδικές 
επικαιροποιημένες εκθέσεις σχετικά με 
την ασφάλεια, αμέσως μόλις υποβληθεί 
αίτηση ή τουλάχιστον μία φορά ετησίως, 
κατά τα πρώτα δύο έτη μετά την αρχική 
διάθεση στην αγορά του εν λόγω 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
3. Το ΣΟΙΠ αξιολογεί τις περιοδικές 
επικαιροποιημένες εκθέσεις σχετικά με 
την ασφάλεια, προκειμένου να καθορίσει 
κατά πόσον υφίστανται νέοι κίνδυνοι ή 
κατά πόσον οι κίνδυνοι μετεβλήθησαν, ή 
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αν έχει μεταβληθεί ο δείκτης 
κινδύνου/οφέλους του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος.
4. Μετά την αξιολόγηση των περιοδικών 
επικαιροποιημένων εκθέσεων σχετικά με 
την ασφάλεια, το ΣΟΙΠ εξετάζει κατά 
πόσον είναι αναγκαίο να αναληφθεί 
δράση όσον αφορά το συγκεκριμένο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν. Το ΣΟΙΠ 
ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, 
σε περίπτωση μη ευνοϊκής επιστημονικής 
αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί, 
διαφοροποιεί, αναστέλλει ή αίρει την 
άδεια, ανάλογα με την περίπτωση. 

Or. en

Τροπολογία 652
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλες οι 
πληροφορίες σχετικά με ένα σοβαρό
περιστατικό που συνέβη στο έδαφός τους ή 
σχετικά με ένα επιτόπιο διορθωτικό μέτρο 
ασφάλειας που εφαρμόστηκε ή πρέπει να 
εφαρμοστεί στο έδαφός τους, και οι οποίες 
γνωστοποιούνται σε αυτά σύμφωνα με το 
άρθρο 61, αξιολογούνται κεντρικά σε 
εθνικό επίπεδο από την αρμόδια αρχή τους, 
αν είναι δυνατόν από κοινού με τον 
κατασκευαστή.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλες οι 
πληροφορίες σχετικά με ένα περιστατικό 
που συνέβη στο έδαφός τους ή σχετικά με 
ένα επιτόπιο διορθωτικό μέτρο ασφάλειας 
που εφαρμόστηκε ή πρέπει να εφαρμοστεί 
στο έδαφός τους, και οι οποίες 
γνωστοποιούνται σε αυτά σύμφωνα με το 
άρθρο 61, αξιολογούνται κεντρικά σε 
εθνικό επίπεδο από την αρμόδια αρχή τους, 
αν είναι δυνατόν από κοινού με τον 
κατασκευαστή.

Or. en

Τροπολογία 653
Nora Berra
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν, σε περίπτωση αναφορών σύμφωνα με 
το άρθρο 61 παράγραφος 3, η αρμόδια 
αρχή βεβαιωθεί ότι οι αναφορές αφορούν 
σοβαρό περιστατικό, κοινοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση τις αναφορές αυτές στο 
ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στο 
άρθρο 62, εκτός αν το ίδιο περιστατικό 
έχει ήδη αναφερθεί από τον 
κατασκευαστή.

Αν, σε περίπτωση αναφορών σύμφωνα με 
το άρθρο 61 παράγραφος 3, η αρμόδια 
αρχή βεβαιωθεί ότι οι αναφορές αφορούν 
περιστατικό, κοινοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση τις αναφορές αυτές στο 
ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στο 
άρθρο 62.

Or. en

Τροπολογία 654
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές 
πραγματοποιούν αξιολόγηση της 
επικινδυνότητας όσον αφορά τα 
αναφερθέντα σοβαρά περιστατικά ή τα 
επιτόπια διορθωτικά μέτρα ασφάλειας 
λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως την 
αιτιώδη σχέση, την ανιχνευσιμότητα και 
την πιθανότητα επανάληψης του 
περιστατικού, τη συχνότητα χρήσης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, την 
πιθανότητα βλάβης και τη σοβαρότητα της 
βλάβης, το κλινικό όφελος από το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, τους 
προβλεπόμενους και πιθανούς χρήστες, και 
τον σχετικό πληθυσμό. Αξιολογούν επίσης 
το κατά πόσο είναι ικανοποιητικό το 
επιτόπιο διορθωτικό μέτρο ασφάλειας που 
εφαρμόστηκε ή προβλέπεται να 
εφαρμοστεί από τον κατασκευαστή και αν 
είναι σκόπιμο να ληφθεί άλλο διορθωτικό 

2. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές 
πραγματοποιούν αξιολόγηση της 
επικινδυνότητας όσον αφορά τα 
αναφερθέντα σοβαρά περιστατικά ή τα 
επιτόπια διορθωτικά μέτρα ασφάλειας 
λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως την 
αιτιώδη σχέση, την ανιχνευσιμότητα και 
την πιθανότητα επανάληψης του 
περιστατικού, τη συχνότητα χρήσης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, την 
πιθανότητα βλάβης και τη σοβαρότητα της 
βλάβης, το κλινικό όφελος από το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, τους 
προβλεπόμενους και πιθανούς χρήστες, και 
τον σχετικό πληθυσμό. Αξιολογούν επίσης 
το κατά πόσο είναι ικανοποιητικό το 
επιτόπιο διορθωτικό μέτρο ασφάλειας που 
εφαρμόστηκε ή προβλέπεται να 
εφαρμοστεί από τον κατασκευαστή και αν 
είναι σκόπιμο να ληφθεί άλλο διορθωτικό 
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μέτρο και το είδος του. Παρακολουθούν 
την έρευνα του κατασκευαστή σχετικά με 
το περιστατικό.

μέτρο και το είδος του. Παρακολουθούν 
την έρευνα του κατασκευαστή σχετικά με 
το περιστατικό και λαμβάνουν επίσης 
υπόψη τις απόψεις των ασθενών.

Or. en

Τροπολογία 655
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές 
πραγματοποιούν αξιολόγηση της 
επικινδυνότητας όσον αφορά τα 
αναφερθέντα σοβαρά περιστατικά ή τα 
επιτόπια διορθωτικά μέτρα ασφάλειας 
λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως την 
αιτιώδη σχέση, την ανιχνευσιμότητα και 
την πιθανότητα επανάληψης του 
περιστατικού, τη συχνότητα χρήσης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, την 
πιθανότητα βλάβης και τη σοβαρότητα της 
βλάβης, το κλινικό όφελος από το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, τους 
προβλεπόμενους και πιθανούς χρήστες, και 
τον σχετικό πληθυσμό. Αξιολογούν επίσης 
το κατά πόσο είναι ικανοποιητικό το 
επιτόπιο διορθωτικό μέτρο ασφάλειας που 
εφαρμόστηκε ή προβλέπεται να 
εφαρμοστεί από τον κατασκευαστή και αν 
είναι σκόπιμο να ληφθεί άλλο διορθωτικό 
μέτρο και το είδος του. Παρακολουθούν 
την έρευνα του κατασκευαστή σχετικά με 
το περιστατικό.

2. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές 
πραγματοποιούν αξιολόγηση της 
επικινδυνότητας όσον αφορά τα 
αναφερθέντα περιστατικά ή τα επιτόπια 
διορθωτικά μέτρα ασφάλειας λαμβάνοντας 
υπόψη κριτήρια όπως την αιτιώδη σχέση, 
την ανιχνευσιμότητα και την πιθανότητα 
επανάληψης του περιστατικού, τη 
συχνότητα χρήσης του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, την πιθανότητα βλάβης και τη 
σοβαρότητα της βλάβης, το κλινικό όφελος 
από το ιατροτεχνολογικό προϊόν, τους 
προβλεπόμενους και πιθανούς χρήστες, και 
τον σχετικό πληθυσμό. Αξιολογούν επίσης 
το κατά πόσο είναι ικανοποιητικό το 
επιτόπιο διορθωτικό μέτρο ασφάλειας που 
εφαρμόστηκε ή προβλέπεται να 
εφαρμοστεί από τον κατασκευαστή και αν 
είναι σκόπιμο να ληφθεί άλλο διορθωτικό 
μέτρο και το είδος του. Παρακολουθούν 
την έρευνα του κατασκευαστή σχετικά με 
το περιστατικό.

Or. en

Τροπολογία 656
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και αν το 
σοβαρό περιστατικό ή το επιτόπιο 
διορθωτικό μέτρο ασφάλειας μπορεί να 
συσχετιστεί με μια ουσία η οποία, όταν 
χρησιμοποιείται χωριστά, θεωρείται 
φάρμακο, η αρμόδια αρχή αξιολόγησης ή η 
συντονίζουσα αρμόδια αρχή που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6 
ενημερώνει τη σχετική αρμόδια αρχή 
φαρμάκων, ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων (EMA), της/του οποίας/οποίου 
η γνώμη ζητήθηκε από τον κοινοποιημένο 
οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 42 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.

Στην περίπτωση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και αν το 
περιστατικό ή το επιτόπιο διορθωτικό 
μέτρο ασφάλειας μπορεί να συσχετιστεί με 
μια ουσία η οποία, όταν χρησιμοποιείται 
χωριστά, θεωρείται φάρμακο, η αρμόδια 
αρχή αξιολόγησης ή η συντονίζουσα 
αρμόδια αρχή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 ενημερώνει τη σχετική 
αρμόδια αρχή φαρμάκων, ή τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), 
της/του οποίας/οποίου η γνώμη ζητήθηκε 
από τον κοινοποιημένο οργανισμό 
σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 
δεύτερο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 657
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων τα οποία διέπει ο παρών 
κανονισμός σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ε) και όταν το 
σοβαρό περιστατικό ή το επιτόπιο 
διορθωτικό μέτρο ασφάλειας μπορεί να 
συσχετιστεί με τους ανθρώπινους ιστούς ή 
κύτταρα που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, η αρμόδια αρχή ή η 
συντονίζουσα αρμόδια αρχή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 6 ενημερώνει 
την οικεία αρμόδια αρχή για τους 
ανθρώπινους ιστούς και κύτταρα της 

Στην περίπτωση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων τα οποία διέπει ο παρών 
κανονισμός σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ε) και όταν το 
περιστατικό ή το επιτόπιο διορθωτικό 
μέτρο ασφάλειας μπορεί να συσχετιστεί με 
τους ανθρώπινους ιστούς ή κύτταρα που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, η αρμόδια 
αρχή ή η συντονίζουσα αρμόδια αρχή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 6 ενημερώνει 
την οικεία αρμόδια αρχή για τους 
ανθρώπινους ιστούς και κύτταρα της 
οποίας η γνώμη ζητήθηκε από τον 
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οποίας η γνώμη ζητήθηκε από τον 
κοινοποιημένο οργανισμό σύμφωνα το 
άρθρο 42 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο.

κοινοποιημένο οργανισμό σύμφωνα το 
άρθρο 42 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 658
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μετά την αξιολόγηση, η αρμόδια αρχή 
που αξιολογεί ενημερώνει, χωρίς 
καθυστέρηση, μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 62,
τις άλλες αρμόδιες αρχές για το διορθωτικό 
μέτρο που εφαρμόστηκε ή προβλέπεται να 
εφαρμοστεί από τον κατασκευαστή ή 
επιβάλλεται σε αυτόν για να μειωθεί στο 
ελάχιστο ο κίνδυνος επανάληψης του 
σοβαρού περιστατικού, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
για τα αντίστοιχα συμβάντα και τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησής της.

4. Μετά την αξιολόγηση, η αρμόδια αρχή 
που αξιολογεί ενημερώνει, χωρίς 
καθυστέρηση, μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 62, 
τις άλλες αρμόδιες αρχές για το διορθωτικό 
μέτρο που εφαρμόστηκε ή προβλέπεται να 
εφαρμοστεί από τον κατασκευαστή ή 
επιβάλλεται σε αυτόν για να μειωθεί στο 
ελάχιστο ο κίνδυνος επανάληψης, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
για τα αντίστοιχα συμβάντα και τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησής της.

Or. en

Τροπολογία 659
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παρόμοια σοβαρά περιστατικά 
συμβαίνουν σε περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη και αφορούν το ίδιο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ή τύπο 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος του ίδιου 
κατασκευαστή·

(α) παρόμοια περιστατικά συμβαίνουν σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη και 
αφορούν το ίδιο ιατροτεχνολογικό προϊόν 
ή τύπο ιατροτεχνολογικού προϊόντος του 
ίδιου κατασκευαστή·
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Or. en

Τροπολογία 660
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παρακολούθηση της διερεύνησης του 
σοβαρού περιστατικού από τον 
κατασκευαστή και του διορθωτικού 
μέτρου που προβλέπεται να εφαρμοστεί·

(α) παρακολούθηση της διερεύνησης του 
περιστατικού από τον κατασκευαστή και 
του διορθωτικού μέτρου που προβλέπεται 
να εφαρμοστεί·

Or. en

Τροπολογία 661
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διαβούλευση με τον κοινοποιημένο 
οργανισμό που εκδίδει το πιστοποιητικό 
σύμφωνα με το άρθρο 45 για το εν λόγω 
ιατροτεχνολογικό προϊόν όσον αφορά τις 
συνέπειες του σοβαρού περιστατικού για 
το πιστοποιητικό·

(β) διαβούλευση με τον κοινοποιημένο 
οργανισμό που εκδίδει το πιστοποιητικό 
σύμφωνα με το άρθρο 45 για το εν λόγω 
ιατροτεχνολογικό προϊόν όσον αφορά τις 
συνέπειες του περιστατικού για το 
πιστοποιητικό·

Or. en

Τροπολογία 662
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων των κατηγοριών IIβ και III 
αναφέρουν στο ηλεκτρονικό σύστημα του 
άρθρου 62 κάθε στατιστικά σημαντική 
αύξηση στη συχνότητα ή τη σοβαρότητα 
περιστατικών που δεν είναι σοβαρά 
περιστατικά ή αναμενόμενων παρενέργειες
που έχουν σημαντικές συνέπειες στην 
ανάλυση της σχέσης οφέλους-κινδύνου 
που αναφέρεται στα τμήματα 1 και 5 του 
παραρτήματος I και που οδήγησαν ή 
μπορεί να οδηγήσουν σε απαράδεκτους 
κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλεια 
των ασθενών, των χρηστών ή άλλων 
ατόμων, σε σύγκριση με τα αναμενόμενα 
οφέλη. Η σημαντική αύξηση προκύπτει 
από τη σύγκριση με την προβλεπόμενη 
συχνότητα ή τη σοβαρότητα τέτοιων 
περιστατικών ή τις αναμενόμενες 
παρενέργειες όσον αφορά το εν λόγω 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, ή την κατηγορία 
ή την ομάδα ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, κατά τη διάρκεια 
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που 
καθορίζεται στην αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης του κατασκευαστή. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 63.

Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων των κατηγοριών IIβ και III 
αναφέρουν στο ηλεκτρονικό σύστημα του 
άρθρου 62 κάθε στατιστικά σημαντική 
αύξηση στη συχνότητα ή τη σοβαρότητα 
όλων των περιστατικών ή αναμενόμενων 
παρενεργειών που έχουν σημαντικές 
συνέπειες στην ανάλυση της σχέσης 
οφέλους-κινδύνου που αναφέρεται στα 
τμήματα 1 και 5 του παραρτήματος I και 
που οδήγησαν ή μπορεί να οδηγήσουν σε 
απαράδεκτους κινδύνους για την υγεία ή 
την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών 
ή άλλων ατόμων, σε σύγκριση με τα 
αναμενόμενα οφέλη. Η σημαντική αύξηση 
προκύπτει από τη σύγκριση με την 
προβλεπόμενη συχνότητα ή τη 
σοβαρότητα τέτοιων περιστατικών ή τις 
αναμενόμενες παρενέργειες όσον αφορά το 
εν λόγω ιατροτεχνολογικό προϊόν, ή την 
κατηγορία ή την ομάδα ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, κατά τη διάρκεια 
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που 
καθορίζεται στην αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης του κατασκευαστή. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 63.

Or. en

Τροπολογία 663
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία 
διέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία 
για την ποιότητα και ασφάλεια του 
αίματος.
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1. Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να
καταργεί/τροποποιεί τις υφιστάμενες και 
ισχύουσες ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο όσον αφορά τη συλλογή, δοκιμή, 
επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση 
αίματος και συστατικών αίματος.
2. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη 
συλλογή, δοκιμή, επεξεργασία, 
αποθήκευση και διάθεση αίματος και 
συστατικών αίματος διέπονται κυρίως 
από την οδηγία 2002/98 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τα πρότυπα που ορίστηκαν 
από το Συμβούλιο της 27ης Ιανουαρίου 
2003 για την ποιότητα και την ασφάλεια 
της συλλογής, δοκιμής, επεξεργασίας, 
αποθήκευσης και διανομής.
3. Το επίπεδο των μέτρων για την 
ιχνηλασιμότητα και επαγρύπνηση στον 
τομέα του αίματος και των συστατικών 
αίματος είναι υψηλότερο από αυτό που 
ισχύει στον παρόντα κανονισμό. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να διατηρηθούν προς όφελος 
των ασθενών.

Or. de

Τροπολογία 664
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τυπολογία σοβαρών περιστατικών και 
επιτόπια διορθωτικά μέτρα ασφάλειας 
σχέση με ειδικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα ή κατηγορίες ή ομάδες 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων·

(α) τυπολογία περιστατικών και επιτόπια 
διορθωτικά μέτρα ασφάλειας σε σχέση με 
ειδικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή 
κατηγορίες ή ομάδες ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων·

Or. en
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Τροπολογία 665
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εναρμονισμένα έντυπα για την 
αναφορά σοβαρών περιστατικών και 
επιτόπιων διορθωτικών μέτρων ασφάλειας, 
περιοδικών συνοπτικών αναφορών και 
αναφορών τάσεων από τον κατασκευαστή 
σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 64·

(β) εναρμονισμένα έντυπα για την 
αναφορά περιστατικών και επιτόπιων 
διορθωτικών μέτρων ασφάλειας, 
περιοδικών συνοπτικών αναφορών και 
αναφορών τάσεων από τον κατασκευαστή 
σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 64·

Or. en

Τροπολογία 666
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) προθεσμίες για την αναφορά σοβαρών
περιστατικών και επιτόπιων διορθωτικών 
μέτρων ασφάλειας, περιοδικών 
συνοπτικών αναφορών και αναφορών 
τάσεων από τους κατασκευαστές, 
λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας 
του συμβάντος που αναφέρεται σύμφωνα 
με τα άρθρα 61 και 64·

(γ) προθεσμίες για την αναφορά 
περιστατικών και επιτόπιων διορθωτικών 
μέτρων ασφάλειας, περιοδικών 
συνοπτικών αναφορών και αναφορών 
τάσεων από τους κατασκευαστές, 
λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας 
του συμβάντος που αναφέρεται σύμφωνα 
με τα άρθρα 61 και 64·

Or. en

Τροπολογία 667
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την κατάρτιση των εκτελεστικών 
πράξεων, η Επιτροπή συμβουλεύεται 
προηγουμένως το συμβουλευτικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί διαφάνεια και η πλήρης συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
φορέων, η Επιτροπή θα πρέπει καταρχήν να συμβουλεύεται τους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω 
του συμβουλευτικού οργάνου ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 668
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 67α
Επιθεώρηση των φορέων

1. Στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς, 
η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους 
διασφαλίζει, μέσω ενδεδειγμένων 
επιθεωρήσεων, ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού από 
τους οικονομικούς φορείς των οποίων τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα προορίζονται 
να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης.
Οι επιθεωρήσεις αυτές στις 
εγκαταστάσεις των οικονομικών φορέων 
διενεργούνται, βάσει των κινδύνων, από 
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
στο οποίο ο οικονομικός φορέας είναι 
εγκατεστημένος.
2. Οι επιθεωρήσεις αυτές διενεργούνται 
από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους 
της αρμόδιας αρχής, που είναι 
εντεταλμένοι:
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(α) να μεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις 
των οικονομικών φορέων προκειμένου να 
εκτελούν επιτόπια επιθεώρηση των 
εγκαταστάσεων και των πρακτικών που 
σχετίζονται με τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που προορίζονται να διατεθούν 
στην αγορά της ΕΕ·

(β) να λαμβάνουν δείγματα για 
ανεξάρτητη ανάλυση από επίσημο 
εργαστήριο·

(γ) να εξετάζουν κάθε έγγραφο ή τις 
πληροφορίες που σχετίζονται με το 
αντικείμενο της επιθεώρησης·

(δ) να επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις, τα 
αρχεία και τα έγγραφα που αφορούν τη 
συμμόρφωση προς τις γενικές απαιτήσεις 
ασφάλειας και επιδόσεων και τις 
υποχρεώσεις που εφαρμόζουν οι 
οικονομικοί φορείς ως προς την 
επαγρύπνηση.
Οι εν λόγω εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι 
της αρμόδιας αρχής μπορεί να 
συνεπικουρούνται από εμπειρογνώμονες 
που ορίζονται από την αρμόδια αρχή.
3. Μετά από κάθε επιθεώρηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη 
συμμόρφωση του φορέα που 
επιθεωρήθηκε με τις εφαρμοστέες 
νομικές και τεχνικές απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού.
Η αρμόδια αρχή που διενήργησε την 
επιθεώρηση κοινοποιεί το περιεχόμενο 
της εν λόγω έκθεσης στην οντότητα που 
αποτέλεσε το αντικείμενο της 
επιθεώρησης. Πριν από την έγκριση της 
έκθεσης, η αρμόδια αρχή δίνει στον 
οικείο φορέα τη δυνατότητα υποβολής 
παρατηρήσεων.
Η τελική έκθεση της επιθεώρησης που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο 
εισάγεται στο ηλεκτρονικό σύστημα που 
αναφέρεται στο άρθρο 27 στοιχείο στ). Οι 
εκθέσεις που περιέχονται στο 
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ηλεκτρονικό σύστημα είναι προσβάσιμες 
από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς. 
4. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή 
ενός κράτους μέλους υποψιάζεται ότι 
ένας οικονομικός φορέας που είναι 
εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, 
δεν συμμορφώνεται με τις νομικές 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή 
επιθυμεί να διερευνήσει ένα συγκεκριμένο 
ζήτημα, μπορεί να ζητήσει πρόσθετες 
πληροφορίες από το εν λόγω κράτος 
μέλος και να αιτηθεί την εκτέλεση 
επιθεώρησης ή την εκτέλεση 
επιθεώρησης από κοινού. Οι εν λόγω 
επιθεωρήσεις μπορούν να 
πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος 
ενός κράτους μέλους ή της Επιτροπής.
5. Με την επιφύλαξη οιασδήποτε 
συμφωνίας συνάπτεται ανάμεσα στην 
Ένωση και τρίτες χώρες, οι επιθεωρήσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
μπορεί επίσης να διεξάγονται στις 
εγκαταστάσεις οικονομικού φορέα που 
είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα εάν 
το ιατροτεχνολογικό προϊόν προορίζεται 
για διάθεση στην αγορά της Ένωσης. Για 
τον σκοπό αυτό, πρέπει να εκτελούνται 
επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο, σε οικονομικούς φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες.
6. Η συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών συνίσταται 
στην ανταλλαγή πληροφοριών ως προς τα 
προγράμματα και τα αποτελέσματα των 
επιθεωρήσεων. Οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών συνεργάζονται επίσης για 
το συντονισμό των επιθεωρήσεων εντός 
της Ένωσης και σε τρίτες χώρες, ιδίως 
σε συγκεκριμένα ζητήματα. Η Επιτροπή 
τηρείται ενήμερη.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η αρχή των επιθεωρήσεων των φορέων από τις αρμόδιες αρχές πρέπει να προσδιοριστεί ως 
ένας ζωτικής σημασίας παράγοντας στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς. Όπως προβλέπεται 
στην οδηγία 2001/83/ΕΚ για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, πρέπει να 
προταθεί η εισαγωγή ενός νέου άρθρου που να ορίζει την αρχή των επιθεωρήσεων των φορέων 
στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 669
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν 
κατάλληλους ελέγχους σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, εξέτασης της τεκμηρίωσης και 
φυσικών ή εργαστηριακών ελέγχων με 
βάση επαρκή δείγματα. Λαμβάνουν υπόψη 
τις καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης 
κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου, τα 
δεδομένα για την επαγρύπνηση και τις 
καταγγελίες. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
να ζητήσουν από τους οικονομικούς φορείς 
να θέσουν στη διάθεσή τους τα αναγκαία 
έγγραφα και τις πληροφορίες για τους 
σκοπούς της διεξαγωγής των 
δραστηριοτήτων τους και, όποτε είναι 
σκόπιμο και δικαιολογημένο, την είσοδό 
τους στις εγκαταστάσεις των οικονομικών 
φορέων και τη λήψη των απαιτούμενων 
δειγμάτων των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. Μπορούν, όταν το κρίνουν 
αναγκαίο, να καταστρέψουν ή να 
αχρηστεύσουν με άλλο τρόπο τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.

1. Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν 
κατάλληλους ελέγχους σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, εξέτασης της τεκμηρίωσης και 
φυσικών ή εργαστηριακών ελέγχων με 
βάση επαρκή δείγματα. Λαμβάνουν υπόψη 
τις καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης 
κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου, τα 
δεδομένα για την επαγρύπνηση και τις 
καταγγελίες. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
να ζητήσουν από τους οικονομικούς φορείς 
να θέσουν στη διάθεσή τους τα αναγκαία 
έγγραφα και τις πληροφορίες για τους 
σκοπούς της διεξαγωγής των 
δραστηριοτήτων τους και, όποτε είναι 
σκόπιμο και δικαιολογημένο, ακόμη και 
χωρίς προειδοποίηση, την είσοδό τους 
στις εγκαταστάσεις των οικονομικών 
φορέων και τη λήψη των απαιτούμενων 
δειγμάτων των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. Μπορούν, όταν το κρίνουν 
αναγκαίο, να καταστρέψουν ή να 
αχρηστεύσουν με άλλο τρόπο τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Για την ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων απάτης, ορίζεται επίσης η δυνατότητα 
απροειδοποίητων ελέγχων κατά την κατασκευή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 670
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν 
κατάλληλους ελέγχους σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, εξέτασης της τεκμηρίωσης και 
φυσικών ή εργαστηριακών ελέγχων με 
βάση επαρκή δείγματα. Λαμβάνουν υπόψη 
τις καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης 
κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου, τα 
δεδομένα για την επαγρύπνηση και τις 
καταγγελίες. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
να ζητήσουν από τους οικονομικούς φορείς 
να θέσουν στη διάθεσή τους τα αναγκαία 
έγγραφα και τις πληροφορίες για τους 
σκοπούς της διεξαγωγής των 
δραστηριοτήτων τους και, όποτε είναι 
σκόπιμο και δικαιολογημένο, την είσοδό 
τους στις εγκαταστάσεις των οικονομικών 
φορέων και τη λήψη των απαιτούμενων 
δειγμάτων των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. Μπορούν, όταν το κρίνουν 
αναγκαίο, να καταστρέψουν ή να 
αχρηστεύσουν με άλλο τρόπο τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.

1. Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν 
κατάλληλους ελέγχους σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, εξέτασης της τεκμηρίωσης και 
φυσικών ή εργαστηριακών ελέγχων με 
βάση επαρκή δείγματα. Λαμβάνουν υπόψη 
τις καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης 
κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου, τα 
δεδομένα για την επαγρύπνηση και τις 
καταγγελίες. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
να ζητήσουν από τους οικονομικούς φορείς 
να θέσουν στη διάθεσή τους τα αναγκαία 
έγγραφα και τις πληροφορίες για τους 
σκοπούς της διεξαγωγής των 
δραστηριοτήτων τους και την είσοδό τους 
στις εγκαταστάσεις των οικονομικών 
φορέων και τη λήψη των απαιτούμενων 
δειγμάτων των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων για ανάλυση από επίσημο 
εργαστήριο. Μπορούν, όταν το κρίνουν 
αναγκαίο, να καταστρέψουν ή να 
αχρηστεύσουν με άλλο τρόπο τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.

Or. en

Τροπολογία 671
Mairead McGuinness
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν 
κατάλληλους ελέγχους σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, εξέτασης της τεκμηρίωσης και 
φυσικών ή εργαστηριακών ελέγχων με 
βάση επαρκή δείγματα. Λαμβάνουν υπόψη 
τις καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης 
κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου, τα 
δεδομένα για την επαγρύπνηση και τις 
καταγγελίες. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
να ζητήσουν από τους οικονομικούς φορείς 
να θέσουν στη διάθεσή τους τα αναγκαία 
έγγραφα και τις πληροφορίες για τους 
σκοπούς της διεξαγωγής των 
δραστηριοτήτων τους και, όποτε είναι 
σκόπιμο και δικαιολογημένο, την είσοδό 
τους στις εγκαταστάσεις των οικονομικών 
φορέων και τη λήψη των απαιτούμενων 
δειγμάτων των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. Μπορούν, όταν το κρίνουν 
αναγκαίο, να καταστρέψουν ή να 
αχρηστεύσουν με άλλο τρόπο τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.

1. Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν 
κατάλληλους ελέγχους σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, εξέτασης της τεκμηρίωσης και 
φυσικών ή εργαστηριακών ελέγχων με 
βάση επαρκή δείγματα. Λαμβάνουν υπόψη 
τις καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης 
κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου, τα 
δεδομένα για την επαγρύπνηση και τις 
καταγγελίες. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
να ζητήσουν από τους οικονομικούς φορείς 
να θέσουν στη διάθεσή τους τα αναγκαία 
έγγραφα και τις πληροφορίες για τους 
σκοπούς της διεξαγωγής των 
δραστηριοτήτων τους και, όποτε είναι 
σκόπιμο, την είσοδό τους στις 
εγκαταστάσεις των οικονομικών φορέων 
και τη λήψη των απαιτούμενων δειγμάτων 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
Μπορούν, όταν το κρίνουν αναγκαίο, να 
καταστρέψουν ή να αχρηστεύσουν με άλλο 
τρόπο τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο.

Or. en

Τροπολογία 672
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν 
επιθεωρητές που είναι αρμόδιοι να 
διεξάγουν τους ελέγχους στους οποίους 
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παραπέμπει η παράγραφος 1. Τους 
ελέγχους αυτούς μπορούν να 
συνεπικουρούν εμπειρογνώμονες που 
ορίζουν οι αρμόδιες αρχές. Οι έλεγχοι 
διενεργούνται από επιθεωρητές του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Or. en

Τροπολογία 673
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το είδος και το εύρος των 
απροειδοποίητων ελέγχων, καθώς και τα 
έξοδα που προκύπτουν εξαιτίας αυτών, 
μπορούν να περιλαμβάνονται στους 
τακτικούς ελέγχους, στον βαθμό που δεν 
υφίστανται αντιρρήσεις. Η εντολή και 
διενέργεια απροειδοποίητων ελέγχων 
πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη την 
αρχή της αναλογικότητας, 
συνυπολογίζοντας ιδίως τον ενδεχόμενο 
κίνδυνο ενός προϊόντος.

Or. de

Τροπολογία 674
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη οφείλουν σε τακτά 
χρονικά διαστήματα να πραγματοποιούν 
ανασκοπήσεις και να αξιολογούν τη 
λειτουργία των εποπτικών δραστηριοτήτων 

2. Τα κράτη μέλη οφείλουν σε τακτά 
χρονικά διαστήματα να σχεδιάζουν, να 
πραγματοποιούν ανασκοπήσεις και να 
αξιολογούν τη λειτουργία των εποπτικών 
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τους. Παρόμοιες ανασκοπήσεις και 
αξιολογήσεις πρέπει να διεξάγονται
τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια και τα 
αποτελέσματα αυτών πρέπει να 
κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και 
στην Επιτροπή. Το σχετικό κράτος μέλος 
συντάσσει περίληψη των αποτελεσμάτων, 
στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό.

δραστηριοτήτων τους. Για τον σκοπό 
αυτόν, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
στρατηγικά σχέδια ελέγχου στα οποία 
καθορίζεται η κατηγοριοποίηση του 
κινδύνου, τα χρονικά διαστήματα 
εποπτείας, το είδος των μέτρων 
εποπτείας καθώς και το προσωπικό και 
οι υλικοί πόροι που προβλέπονται για τη 
διενέργεια των ελέγχων. Ανασκόπηση και 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων πρέπει 
να διεξάγεται τουλάχιστον κάθε τέσσερα 
χρόνια και τα αποτελέσματα αυτών πρέπει 
να κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη 
και στην Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων των 
σχεδίων ελέγχου. Το σχετικό κράτος μέλος 
συντάσσει περίληψη των αποτελεσμάτων 
καθώς και των προτάσεων της 
Επιτροπής, στην οποία έχει πρόσβαση το 
κοινό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων και κατά συνέπεια ενός υψηλού επιπέδου 
προστασίας των ασθενών ορίζεται η στρατηγική εποπτεία της κατασκευής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων βάσει του κινδύνου που ενδέχεται να επιφέρουν για την υγεία των ασθενών.

Τροπολογία 675
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη οφείλουν σε τακτά 
χρονικά διαστήματα να πραγματοποιούν 
ανασκοπήσεις και να αξιολογούν τη 
λειτουργία των εποπτικών δραστηριοτήτων 
τους. Παρόμοιες ανασκοπήσεις και 
αξιολογήσεις πρέπει να διεξάγονται 
τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια και τα 
αποτελέσματα αυτών πρέπει να 
κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και 

2. Τα κράτη μέλη οφείλουν σε τακτά 
χρονικά διαστήματα να πραγματοποιούν 
ανασκοπήσεις και να αξιολογούν τη 
λειτουργία των εποπτικών δραστηριοτήτων 
τους. Παρόμοιες ανασκοπήσεις και 
αξιολογήσεις πρέπει να διεξάγονται 
τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια και τα 
αποτελέσματα αυτών πρέπει να 
κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και 



PE510.767v01-00 50/196 AM\936128EL.doc

EL

στην Επιτροπή. Το σχετικό κράτος μέλος 
συντάσσει περίληψη των αποτελεσμάτων, 
στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό.

στην Επιτροπή. Το σχετικό κράτος μέλος 
συντάσσει περίληψη των αποτελεσμάτων, 
στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό.

Or. en

Τροπολογία 676
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε 
διεθνούς συμφωνίας έχει συναφθεί 
μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, οι 
έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 μπορούν επίσης να διενεργούνται στις 
εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα 
που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, 
εφόσον το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
προορίζεται να διατεθεί στην αγορά της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 677
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Μετά τη διενέργεια εκάστου ελέγχου 
της παραγράφου 1, η οικεία αρμόδια 
αρχή παρουσιάζει στον ελεγχθέντα 
οικονομικό φορέα έκθεση σχετικά με το 
επίπεδο τήρησης του παρόντος 
κανονισμού. Πριν από την έγκριση της 
έκθεσης, η αρμόδια αρχή δίνει στον 
οικονομικό φορέα που αποτέλεσε το 
αντικείμενο της επιθεώρησης τη 
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δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 678
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
αρχές που διέπουν τη διεξαγωγή των 
ελέγχων στους οποίους παραπέμπει το 
παρόν άρθρο, περιλαμβανομένων 
συγκεκριμένα των προσόντων των 
επιθεωρητών, και σχετικά με τις 
διευθετήσεις της επιθεώρησης και την 
πρόσβαση στα δεδομένα και τις 
πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους 
οι οικονομικοί φορείς.

Or. en

Τροπολογία 679
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση των κοινοποιημένων οργανισμών στην ανταλλαγή πληροφοριών των αρχών 
εποπτείας της αγοράς πρέπει να επεκταθεί και να ορίζεται σαφώς. Συγκεκριμένα, οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί χρειάζονται, εντός του πλαισίου αυτοματοποιημένων, 
εναρμονισμένων διαδικασιών επικοινωνίας, παγιωμένες πληροφορίες για να αναγνωρίζουν τις 
εξελίξεις, να λαμβάνουν αμέσως υπόψη νέες πληροφορίες και να αντιδρούν πάραυτα και όπως 
αρμόζει στα κρούσματα και περιστατικά, για παράδειγμα μέσω εκ των υστέρων ελέγχων, 
αναστολής ή ανάκλησης πιστοποιητικών.

Τροπολογία 680
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διαβιβάζονται αμέσως, μέσω 
του ηλεκτρονικού συστήματος, σε όλες τις 
σχετικές αρμόδιες αρχές και έχουν 
πρόσβαση σε αυτές τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή. Η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με το συντονιστικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΣΟΙΠ), 
παρέχει, κάθε έξι μήνες, επισκόπηση των 
ανωτέρω πληροφοριών για το κοινό και 
τους επαγγελματίες υγείας. Οι 
πληροφορίες αυτές είναι προσβάσιμες 
μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας 
δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 27.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 681
Mairead McGuinness
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες σε σχέση με το άρθρο 68 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και δ) 
διαβιβάζονται στο ΣΟΙΠ, το οποίο τις 
κοινοποιεί κατά την πρώτη συνεδρίαση 
του συμβουλευτικού οργάνου 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
πραγματοποιείται μετά τη διάθεση των εν 
λόγω πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 682
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όταν, με βάση τα δεδομένα για την 
επαγρύπνηση και άλλες πληροφορίες, οι 
αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν παρουσιάζει
κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των 
ασθενών, των χρηστών ή άλλων 
προσώπων, πραγματοποιούν αξιολόγηση 
του σχετικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, η οποία καλύπτει όλες τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό και αφορούν τον 
κίνδυνο που παρουσιάζει το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν. Οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
συνεργάζονται όπως απαιτείται με τις 
αρμόδιες αρχές.

Όταν, με βάση τα δεδομένα για την 
επαγρύπνηση και άλλες πληροφορίες, οι 
αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν παρουσιάζει 
κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των 
ασθενών, των χρηστών ή άλλων 
προσώπων, πραγματοποιούν αξιολόγηση 
του σχετικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, η οποία καλύπτει όλες τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό και αφορούν τον 
κίνδυνο που παρουσιάζει το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν. Οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
συνεργάζονται όπως απαιτείται με τις 
αρμόδιες αρχές. Στο πλαίσιο της εν λόγω 
αξιολόγησης, οι αρμόδιες αρχές 
ενημερώνουν τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με 
τον έλεγχο, καθώς και τις άλλες αρμόδιες 
αρχές, εάν πρόκειται για προϊόν 
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κατηγορίας ΙΙα, ΙΙβ και ΙΙΙ, για τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα 
μέτρα που θα ληφθούν βάσει των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Or. fr

Τροπολογία 683
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Όταν, με βάση τα δεδομένα για την 
επαγρύπνηση και άλλες πληροφορίες, οι 
αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν παρουσιάζει 
κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των 
ασθενών, των χρηστών ή άλλων 
προσώπων, δύνανται να πραγματοποιούν 
αξιολόγηση του σχετικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, η οποία 
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
και αφορούν τον κίνδυνο που παρουσιάζει 
το ιατροτεχνολογικό προϊόν. Οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
συνεργάζονται όπως απαιτείται με τις 
αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 684
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν, μετά την αξιολόγηση βάσει του 1. Όταν, μετά την αξιολόγηση βάσει του 
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άρθρου 69, οι αρμόδιες αρχές 
διαπιστώνουν, ότι το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν, το οποίο παρουσιάζει κίνδυνο για 
την υγεία ή την ασφάλεια των ασθενών, 
των χρηστών ή άλλων ατόμων, δεν πληροί 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, ζητούν, χωρίς 
καθυστέρηση, από τον σχετικό οικονομικό 
φορέα να λάβει όλα τα κατάλληλα και 
δεόντως αιτιολογημένα διορθωτικά μέτρα, 
ώστε να συμμορφωθεί το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν με τις εν λόγω 
απαιτήσεις, να απαγορευθεί ή να 
περιοριστεί η διαθεσιμότητά του στην 
αγορά, να υπόκειται η διαθεσιμότητά του 
στην αγορά σε ειδικές απαιτήσεις, να 
αποσυρθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
από την αγορά ή να ανακληθεί μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογο με τη 
φύση του κινδύνου.

άρθρου 69, οι αρμόδιες αρχές 
διαπιστώνουν ότι το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν, το οποίο παρουσιάζει κίνδυνο για 
την υγεία ή την ασφάλεια των ασθενών, 
των χρηστών ή άλλων ατόμων, δεν πληροί 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, ζητούν αμέσως από 
τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει 
όλα τα κατάλληλα και δεόντως 
αιτιολογημένα διορθωτικά μέτρα, ώστε να 
συμμορφωθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
με τις εν λόγω απαιτήσεις, να απαγορευθεί 
ή να περιοριστεί η διαθεσιμότητά του στην 
αγορά, να υπόκειται η διαθεσιμότητά του 
στην αγορά σε ειδικές απαιτήσεις, να 
αποσυρθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
από την αγορά ή να ανακληθεί μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο 
ορίζεται σαφώς, κοινοποιείται στον 
σχετικό οικονομικό φορέα και είναι
ανάλογο με τη φύση του κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 685
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν οι αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι η μη 
συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική 
τους επικράτεια, ενημερώνουν την 
Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα 
μέτρα που ζήτησαν να λάβουν οι 
οικονομικοί φορείς, μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται 
στο άρθρο 68.

2. Εάν οι αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι η μη 
συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική 
τους επικράτεια, ενημερώνουν αμέσως την 
Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα 
μέτρα που ζήτησαν να λάβουν οι 
οικονομικοί φορείς, μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται 
στο άρθρο 68.

Or. en
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Τροπολογία 686
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι οικονομικοί φορείς εξασφαλίζουν ότι 
λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα 
διορθωτικά μέτρα για όλα τα σχετικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τα οποία 
έχουν εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στην 
αγορά σε όλη την Ένωση.

3. Οι οικονομικοί φορείς εξασφαλίζουν,
χωρίς καθυστέρηση, ότι λαμβάνονται όλα 
τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα για 
όλα τα σχετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
για τα οποία έχουν εξασφαλίσει τη 
διαθεσιμότητα στην αγορά σε όλη την 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 687
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σε περίπτωση ανάκλησης των 
σχετικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
ο οικονομικός φορέας καταβάλλει κάθε 
εύλογη προσπάθεια ώστε να περατώσει 
τη διαδικασία ανάκλησης πριν από τη 
λήξη του σαφώς ορισθέντος χρονικού 
διαστήματος που του κοινοποιήθηκε από 
την αρμόδια αρχή, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 688
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, στην 
Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα 
μέτρα αυτά, μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 68.

Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή και 
στα άλλα κράτη μέλη τα μέτρα αυτά, μέσω 
του ηλεκτρονικού συστήματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 68.

Or. en

Τροπολογία 689
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη εκτός από εκείνο που 
κίνησε τη διαδικασία ενημερώνουν αμέσως 
την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για 
τα μέτρα που έλαβαν και παρέχουν τυχόν 
άλλες πρόσθετες πληροφορίες που έχουν 
στη διάθεσή τους όσον αφορά τη μη 
συμμόρφωση του σχετικού προϊόντος και 
τα μέτρα που έλαβαν για το σχετικό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν. Σε περίπτωση 
διαφωνίας με κοινοποιηθέν εθνικό μέτρο, 
ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα 
άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις 
αντιρρήσεις τους, μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 68.

6. Τα κράτη μέλη εκτός από εκείνο που 
κίνησε τη διαδικασία ενημερώνουν αμέσως 
την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για 
τα μέτρα που έλαβαν και παρέχουν τυχόν 
άλλες πρόσθετες πληροφορίες που έχουν 
στη διάθεσή τους όσον αφορά τη μη 
συμμόρφωση του σχετικού προϊόντος και 
τα μέτρα που έλαβαν για το σχετικό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν. Σε περίπτωση 
διαφωνίας με κοινοποιηθέν εθνικό μέτρο, 
ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα 
άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις 
αντιρρήσεις τους, μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 68.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 690
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Αν μέσα σε δύο μήνες από την 
παραλαβή της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από κράτος μέλος ή 
την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό 
μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος, το 
μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

7. Αν μέσα σε έναν μήνα από την 
παραλαβή της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από κράτος μέλος ή 
την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό 
μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος, το 
μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

Or. en

Τροπολογία 691
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Όλα τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
λαμβάνονται, χωρίς καθυστέρηση, τα 
κατάλληλα περιοριστικά μέτρα όσον 
αφορά το σχετικό ιατροτεχνολογικό 
προϊόν.

8. Όλα τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
λαμβάνονται αμέσως τα κατάλληλα 
περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το σχετικό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 692
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν, μέσα σε δύο μήνες από την 
παραλαβή της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 70 παράγραφος 4, 
ένα κράτος μέλος διατυπώσει αντιρρήσεις 
για ένα προσωρινό μέτρο που έλαβε ένα 
άλλο κράτος μέλος ή αν η Επιτροπή 
θεωρεί ότι το μέτρο είναι αντίθετο με την 

1. Αν, μέσα σε έναν μήνα από την 
παραλαβή της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 70 παράγραφος 4, 
ένα κράτος μέλος διατυπώσει αντιρρήσεις 
για ένα προσωρινό μέτρο που έλαβε ένα 
άλλο κράτος μέλος ή αν η Επιτροπή 
θεωρεί ότι το μέτρο είναι αντίθετο με την 
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ενωσιακή νομοθεσία, η Επιτροπή 
αξιολογεί το εθνικό μέτρο. Βάσει των 
αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή αποφασίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, αν το εθνικό μέτρο είναι 
δικαιολογημένο. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 88 παράγραφος 3.

ενωσιακή νομοθεσία, η Επιτροπή 
αξιολογεί το εθνικό μέτρο. Βάσει των 
αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή αποφασίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, αν το εθνικό μέτρο είναι 
δικαιολογημένο. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 693
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν, μετά την αξιολόγηση σύμφωνα με 
το άρθρο 69, ένα κράτος μέλος 
διαπιστώνει ότι παρόλο που ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν έχει διατεθεί 
στην αγορά νόμιμα ή έχει αρχίσει να 
χρησιμοποιείται νόμιμα, παρουσιάζει 
κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των 
ασθενών, των χρηστών ή άλλων 
προσώπων ή για άλλες πτυχές της 
προστασίας της δημόσιας υγείας, το εν 
λόγω κράτος μέλος ζητεί από τον σχετικό 
οικονομικό φορέα ή τους σχετικούς 
οικονομικούς φορείς να λάβουν όλα τα 
κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι εν λόγω 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, όταν διατίθεται 
στην αγορά ή αρχίζει να χρησιμοποιείται, 
δεν παρουσιάζει πλέον τον κίνδυνο αυτό, 
να αποσύρουν το προϊόν από την αγορά ή 
να το ανακαλέσουν μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα, ανάλογο προς τη φύση 
του κινδύνου.

1. Όταν, μετά την αξιολόγηση σύμφωνα με 
το άρθρο 69, ένα κράτος μέλος 
διαπιστώνει ότι παρόλο που ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν έχει διατεθεί 
στην αγορά νόμιμα ή έχει αρχίσει να 
χρησιμοποιείται νόμιμα, παρουσιάζει 
κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των 
ασθενών, των χρηστών ή άλλων 
προσώπων ή για άλλες πτυχές της 
προστασίας της δημόσιας υγείας, το εν 
λόγω κράτος μέλος ζητεί αμέσως από τον 
σχετικό οικονομικό φορέα ή τους 
σχετικούς οικονομικούς φορείς να λάβουν 
όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι το εν λόγω 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, όταν διατίθεται 
στην αγορά ή αρχίζει να χρησιμοποιείται, 
δεν παρουσιάζει πλέον τον κίνδυνο αυτό, 
να αποσύρουν το προϊόν από την αγορά ή 
να το ανακαλέσουν μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα, ανάλογο προς τη φύση 
του κινδύνου.

Or. en
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Τροπολογία 694
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 70, όταν 
ένα κράτος μέλος προβεί σε μία από τις 
ακόλουθες διαπιστώσεις, ζητεί από τον 
σχετικό οικονομικό φορέα να θέσει τέλος 
στη μη συμμόρφωση:

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 70, όταν 
ένα κράτος μέλος προβεί σε μία από τις 
ακόλουθες διαπιστώσεις, ζητεί από τον 
σχετικό οικονομικό φορέα να θέσει τέλος 
στη μη συμμόρφωση μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται και 
κοινοποιείται σαφώς και είναι ανάλογο 
προς τη μη συμμόρφωση:

Or. en

Τροπολογία 695
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν ο οικονομικός φορέας δεν θέσει 
τέρμα στη μη συμμόρφωση μέσα στο 
χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, το σχετικό κράτος μέλος 
λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον 
περιορισμό ή την απαγόρευση του 
προϊόντος που διατίθεται στην αγορά ή για 
να διασφαλίσει την απόσυρση ή την 
ανάκλησή του από την αγορά. Το εν λόγω 
κράτος μέλος ενημερώνει, χωρίς 
καθυστέρηση, την Επιτροπή και τα άλλα 
κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά, μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται 
στο άρθρο 68.

2. Αν ο οικονομικός φορέας δεν θέσει 
τέρμα στη μη συμμόρφωση μέσα στο 
χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, το σχετικό κράτος μέλος 
λαμβάνει αμέσως όλα τα κατάλληλα μέτρα 
για τον περιορισμό ή την απαγόρευση του 
προϊόντος που διατίθεται στην αγορά ή για 
να διασφαλίσει την απόσυρση ή την 
ανάκλησή του από την αγορά. Το εν λόγω 
κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα 
μέτρα αυτά, μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 68.

Or. en
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Τροπολογία 696
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα κράτος μέλος μπορεί να λάβει κάθε 
αναγκαίο και δικαιολογημένο μέτρο αν, 
ύστερα από αξιολόγηση που 
πραγματοποιεί και η οποία επισημαίνει 
πιθανό κίνδυνο για την υγεία από ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ή μια ειδική 
κατηγορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
θεωρεί ότι η διάθεση στην αγορά ή η 
έναρξη της χρήσης του προϊόντος αυτού ή 
της ειδικής κατηγορίας ή ομάδας 
προϊόντων θα πρέπει να απαγορευτεί, να 
περιοριστεί ή να εξαρτηθεί από 
συγκεκριμένους όρου ή ότι το προϊόν αυτό 
ή η ειδική κατηγορία ή ομάδα προϊόντων 
θα πρέπει να αποσυρθούν από την αγορά ή 
να ανακληθούν προκειμένου να 
προστατευθεί η υγεία και η ασφάλεια των 
ασθενών, των χρηστών ή άλλων 
προσώπων ή άλλες πτυχές της δημόσιας 
υγείας.

1. Ένα κράτος μέλος λαμβάνει κάθε 
αναγκαίο και δικαιολογημένο μέτρο αν, 
ύστερα από αξιολόγηση που 
πραγματοποιεί και η οποία επισημαίνει 
πιθανό κίνδυνο για την υγεία από ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ή μια ειδική 
κατηγορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
θεωρεί ότι η διάθεση στην αγορά ή η 
έναρξη της χρήσης του προϊόντος αυτού ή 
της ειδικής κατηγορίας ή ομάδας 
προϊόντων θα πρέπει να απαγορευτεί, να 
περιοριστεί ή να εξαρτηθεί από 
συγκεκριμένους όρους ή ότι το προϊόν 
αυτό ή η ειδική κατηγορία ή ομάδα 
προϊόντων θα πρέπει να αποσυρθούν από 
την αγορά ή να ανακληθούν προκειμένου 
να προστατευθεί η υγεία και η ασφάλεια 
των ασθενών, των χρηστών ή άλλων 
προσώπων ή άλλες πτυχές της δημόσιας 
υγείας.

Or. en

Τροπολογία 697
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος 
χαρακτήρα που αφορούν την ανθρώπινη 
υγεία και ασφάλεια, η Επιτροπή μπορεί να 
θεσπίσει εκτελεστικές πράξεις άμεσης 
εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 88 παράγραφος 4.

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς 
λόγους επείγοντος χαρακτήρα που 
αφορούν την ανθρώπινη υγεία και 
ασφάλεια ή σε περίπτωση μη ανάληψης 
δράσης από τα κράτη μέλη σε κατάσταση 
άγνωστου κινδύνου, η Επιτροπή μπορεί να 
θεσπίσει εκτελεστικές πράξεις άμεσης 
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εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 88 παράγραφος 4.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη μπορεί να παρεμποδίζεται είτε λόγω περίπλοκων 
διοικητικών διαδικασιών είτε λόγω ανάληψης δράσης από ομάδες πίεσης. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει άμεσα εφαρμόσιμα προληπτικά μέτρα.

Τροπολογία 698
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες απαιτείται άμεση δράση λόγω της 
ύπαρξης σοβαρού κινδύνου για την 
ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, δίνεται 
στον οικονομικό φορέα η δυνατότητα να 
υποβάλει τις απόψεις του στην αρμόδια 
αρχή μέσα σε κατάλληλη προθεσμία πριν 
από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου. Αν 
έχει αναληφθεί δράση χωρίς να προηγηθεί 
ακρόαση του οικονομικού φορέα, του 
δίνεται η δυνατότητα να εκθέσει τις 
απόψεις του το νωρίτερο δυνατόν, η δε 
αναληφθείσα δράση επανεξετάζεται 
αμέσως μετά.

2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες απαιτείται άμεση δράση λόγω της 
ύπαρξης σοβαρού κινδύνου για την 
ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, δίνεται 
στον οικονομικό φορέα η δυνατότητα να 
υποβάλει τις απόψεις του στην αρμόδια 
αρχή μέσα σε κατάλληλη προθεσμία που 
ορίζεται σαφώς πριν από τη λήψη 
οποιουδήποτε μέτρου. Αν έχει αναληφθεί 
δράση χωρίς να προηγηθεί ακρόαση του 
οικονομικού φορέα, του δίνεται η 
δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του το 
νωρίτερο δυνατόν, η δε αναληφθείσα 
δράση επανεξετάζεται αμέσως μετά.

Or. en

Τροπολογία 699
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 3



AM\936128EL.doc 63/196 PE510.767v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οποιοδήποτε ληφθέν μέτρο αποσύρεται 
ή τροποποιείται αμέσως μόλις ο 
οικονομικός φορέας αποδείξει ότι έχει 
λάβει αποτελεσματικά μέτρα.

3. Οποιοδήποτε ληφθέν μέτρο αποσύρεται 
ή τροποποιείται αμέσως μόλις ο 
οικονομικός φορέας αποδείξει κατά τρόπο 
ικανοποιητικό ότι έχει λάβει 
αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 700
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρχή ή τις 
αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού. Παρέχουν στις 
αρχές τους τις εξουσίες, τους πόρους, τον 
εξοπλισμό και τις γνώσεις που απαιτούνται 
για να επιτελούν ορθώς τα καθήκοντά 
τους. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τις 
αρμόδιες αρχές στην Επιτροπή, η οποία 
δημοσιεύει τον κατάλογο των αρμόδιων 
αρχών.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρχή ή τις 
αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού. Παρέχουν στις 
αρχές τους τις εξουσίες, τους πόρους, τον 
εξοπλισμό και τις γνώσεις που απαιτούνται 
για να επιτελούν ορθώς τα καθήκοντά 
τους. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τις 
αρμόδιες αρχές στην Επιτροπή, η οποία 
δημοσιεύει τον κατάλογο των αρμόδιων 
αρχών και των στοιχείων επικοινωνίας 
τους.

Or. en

Τροπολογία 701
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
συνεργάζονται μεταξύ τους και με την 
Επιτροπή και ανταλλάσσουν όλες τις 

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
συνεργάζονται μεταξύ τους και με την 
Επιτροπή, αλλά και με το ΣΟΙΠ, κατά 
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απαραίτητες πληροφορίες με σκοπό την 
ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού.

περίπτωση, και ανταλλάσσουν, μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή, όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες με σκοπό την 
ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 702
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 78α
Συμβουλευτικό όργανο 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων
1α. Η Επιτροπή συγκροτεί ευρωπαϊκό 
συμβουλευτικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, το οποίο 
παρέχει στην ίδια και στο ΣΟΙΠ 
συμβουλές σχετικά με τις τεχνικές, 
επιστημονικές, κοινωνικές και 
οικονομικές πτυχές της κυκλοφορίας 
στην αγορά και της διαθεσιμότητας 
ιατρικής τεχνολογίας και συναφών 
υπηρεσιών στην Ένωση.
Το εν λόγω όργανο απαρτίζεται από 
εκπροσώπους ενώσεων ασθενών, 
κλινικών ιατρών, νοσηλευτών, 
φροντιστών και διαχειριστών 
εγκαταστάσεων υγειονομικής 
περίθαλψης, κατασκευαστών σχετικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλων 
συναφών φόρουμ.
Η προεδρία του συμβουλευτικού οργάνου 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανατίθεται 
σε εκπρόσωπο της Επιτροπής.
Το έργο του συμβουλευτικού οργάνου 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων διέπεται 
από διαφάνεια και τα αποτελέσματά του 
διαβιβάζονται στην Επιτροπή και στο 
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συντονιστικό όργανο ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να παρέχεται τόσο στους νόμιμους ενδιαφερόμενους φορείς όσο και στον 
ρυθμιζόμενο βιομηχανικό κλάδο και άλλους φορείς, η δυνατότητα παροχής συμβουλών στην 
Επιτροπή και στις αρχές σχετικά με τις τεχνικές, επιστημονικές, κοινωνικές και εμπορικές 
πτυχές των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να 
συγκροτήσει συμβουλευτικό όργανο ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το έργο του 
συμβουλευτικού οργάνου πρέπει να διέπεται από διαφάνεια και τα αποτελέσματά του να 
τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής και του συντονιστικού οργάνου ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 703
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα τακτικό 
και ένα αναπληρωματικό μέλος, με τριετή 
θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, τα 
οποία παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη στον 
τομέα του παρόντος κανονισμού, καθώς 
και ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό 
μέλος που παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη 
στον τομέα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…/…] [σχετικά με τα in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα]. Ένα κράτος 
μέλος μπορεί να επιλέξει να διορίζει μόνο 
ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό 
μέλος που παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη 
στους δύο τομείς.

Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα τακτικό 
και ένα ή περισσότερα αναπληρωματικά 
μέλη, με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να 
ανανεώνεται, τα οποία παρέχουν 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και ένα 
τακτικό και ένα ή περισσότερα 
αναπληρωματικά μέλη που παρέχουν 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…] [σχετικά με 
τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα]. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
επιλέξει να διορίζει μόνο ένα τακτικό και 
ένα ή περισσότερα αναπληρωματικά μέλη
που παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη στους 
δύο τομείς.

Or. en
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Τροπολογία 704
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξακριβώνει την επάρκεια 
των μελών του ΣΟΙΠ. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της εν 
λόγω εξακρίβωσης σε κάθε περίπτωση 
και παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 
επάρκεια των μελών του ΣΟΙΠ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ορθή λειτουργία του κανονισμού, το ΣΟΙΠ θα πρέπει να απαρτίζεται από πρόσωπα 
εγνωσμένης και συναφούς επάρκειας στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.  Στο 
παρόν άρθρο προβλέπεται η απαίτηση δικαιολογητικών επάρκειας, αλλά δεν διευκρινίζεται 
ποιος θα πρέπει να εξακριβώνει την εν λόγω επάρκεια. Η εξακρίβωση της επάρκειας είναι 
αναγκαία και το καθήκον αυτό θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή.

Τροπολογία 705
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το ΣΟΙΠ επιβλέπει την ομάδα 
συντονισμού των κοινοποιημένων 
οργανισμών, όπως ορίζεται στο άρθρο 39.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο το ΣΟΙΠ να επιβλέπει την ομάδα συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών, 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις συμμετοχής και να τους 
παρέχεται η δυνατότητα να τηρούνται καλύτερα ενήμεροι σχετικά με την κατάσταση των 
κοινοποιημένων οργανισμών σε ολόκληρη την ΕΕ.
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Τροπολογία 706
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το ΣΟΙΠ μπορεί να καλεί, κατά 
περίπτωση, εμπειρογνώμονες και άλλα 
τρίτα μέρη να συμμετάσχουν σε 
συνεδριάσεις ή να υποβάλουν γραπτά 
σχόλια.

6. Όπου ενδείκνυται, οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα της 
βιομηχανίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, των επαγγελματιών υγείας, 
των εργαστηρίων, των ασθενών και των 
καταναλωτών σε ενωσιακό επίπεδο 
καλούνται στις συνεδριάσεις του ΣΟΙΠ 
με την ιδιότητα του παρατηρητή. Το 
ΣΟΙΠ μπορεί να καλεί επίσης, κατά 
περίπτωση, άλλους εμπειρογνώμονες και 
άλλα τρίτα μέρη να συμμετάσχουν σε 
συνεδριάσεις ή να υποβάλουν γραπτά 
σχόλια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής διαφάνεια και ο χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρας του 
ρυθμιστικού συστήματος της ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, είναι σκόπιμο οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς να καλούνται να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις ολομέλειας του 
συντονιστικού οργάνου ιατροτεχνολογικών προϊόντων και όχι μόνο στις υποομάδες του.

Τροπολογία 707
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το ΣΟΙΠ μπορεί να συγκροτήσει 
μόνιμες και προσωρινές υποομάδες. Όπου 
ενδείκνυται, οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα της 
βιομηχανίας ιατροτεχνολογικών 

7. Το ΣΟΙΠ συγκροτεί μόνιμο 
συμβουλευτικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και, όπου 
ενδείκνυται, μπορεί να συγκροτήσει 
προσωρινές υποομάδες. Οργανώσεις που 
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προϊόντων, των επαγγελματιών υγείας, 
των εργαστηρίων, των ασθενών και των 
καταναλωτών σε ενωσιακό επίπεδο 
καλούνται στις υποομάδες αυτές με την 
ιδιότητα του παρατηρητή.

εκπροσωπούν τα συμφέροντα των 
ασθενών, των επαγγελματιών υγείας, των 
εργαστηρίων, των καταναλωτών και της 
βιομηχανίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων σε ενωσιακό επίπεδο καλούνται 
στις υποομάδες αυτές με την ιδιότητα του 
παρατηρητή.

Κατά περίπτωση, στις εν λόγω υποομάδες 
μπορούν να καλούνται μέλη του 
συμβουλευτικού οργάνου 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την 
ιδιότητα του συμβούλου.

Or. en

Τροπολογία 708
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Το ΣΟΙΠ προχωρεί στη σύσταση 
ομάδας διαλόγου των φορέων, η οποία 
απαρτίζεται από εκπροσώπους των 
φορέων και διοργανώνεται σε επίπεδο 
Ένωσης. Η εν λόγω ομάδα ενεργεί 
παράλληλα και συνεργάζεται με το 
συντονιστικό όργανο ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων (ΣΟΙΠ), παρέχοντας 
συμβουλές στην Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη επί διαφόρων πτυχών της ιατρικής 
τεχνολογίας και εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 709
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Το ΣΟΙΠ επικουρεί την Επιτροπή 
στην παροχή επισκόπησης, σε εξαμηνιαία 
βάση, των δεδομένων για την 
επαγρύπνηση και των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται 
για την προστασία της υγείας. Οι 
πληροφορίες αυτές είναι προσβάσιμες 
μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας 
δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 27.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 710
Rebecca Taylor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Το ΣΟΙΠ ενεργεί ως φόρουμ 
διαιτησίας για διαφορές που αφορούν το 
Κεφάλαιο IV σχετικά με τις αρμοδιότητες 
των κοινοποιημένων οργανισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινή ομάδα αξιολόγησης και το ΣΟΙΠ πρέπει να ασκούν ουσιαστική εποπτεία στο έργο των 
κοινοποιημένων οργανισμών. Η ανάθεση στον ΣΟΙΠ της αρμοδιότητας άρσης της αναστολής 
κοινοποιημένων οργανισμών θα ενισχύσει την εποπτεία τους.
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Τροπολογία 711
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τη λειτουργία του συμβουλευτικού 
οργάνου ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης, εφόσον 
ενδείκνυται, της έγκρισης 
γνωμοδοτήσεων ή συστάσεων ή άλλων 
θέσεων από το συμβουλευτικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 712
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) να αξιολογεί, από κοινού με την 
Επιτροπή και την εθνική αρχή που είναι 
αρμόδια για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο, οιαδήποτε 
αίτηση κοινοποίησης υποβάλλεται από 
οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης σε όλες τις περιπτώσεις 
στις οποίες ο αιτών οργανισμός δηλώνει 
επάρκεια σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
της κατηγορίας ΙΙΙ, ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που εμφυτεύονται στον 
οργανισμό, περιέχουν ουσία που 
θεωρείται φάρμακο ή κατασκευάζονται 
με τη χρήση μη βιώσιμων ανθρώπινων ή 
ζωικών ιστών ή κυττάρων ή παραγώγων 
τους· 

Or. en
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Τροπολογία 713
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α β) να καθιερώνει και να τεκμηριώνει 
τις υψηλού επιπέδου αρχές επάρκειας, τα 
κριτήρια προσόντων και τις διαδικασίες 
για την επιλογή και την εξουσιοδότηση 
των ατόμων που συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης (γνώσεις, εμπειρία και 
άλλες ικανότητες που απαιτούνται) και 
την απαιτούμενη κατάρτιση (αρχική και 
συνεχής κατάρτιση). Τα κριτήρια 
προσόντων καλύπτουν τις διάφορες 
λειτουργίες στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς 
και τα προϊόντα, τις τεχνολογίες και τους 
τομείς στο πλαίσιο της εντολής·

Or. en

Τροπολογία 714
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α γ) να εξετάζει και να εγκρίνει τα 
κριτήρια των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών, τηρουμένων των 
διατάξεων του ανωτέρω στοιχείου α β) 
της παραγράφου 1 του άρθρου 80· 

Or. en
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Τροπολογία 715
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το ΣΟΙΠ καταρτίζει και τηρεί 
κατάλογο κατάλληλα εξειδικευμένων και 
αναγνωρισμένων κλινικών 
εμπειρογνωμόνων και της κλινικής τους 
ειδικότητας, ο οποίος τίθεται στη 
διάθεση των κοινοποιημένων οργανισμών 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης για 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ, ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που εμφυτεύονται στον 
οργανισμό, περιέχουν ουσία που 
θεωρείται φάρμακο ή κατασκευάζονται 
με τη χρήση μη βιώσιμων ανθρώπινων ή 
ζωικών ιστών ή κυττάρων ή παραγώγων 
τους για τους σκοπούς της συμμόρφωσης 
προς την απαίτηση κοινοποίησης του 
άρθρου 44.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση της πλήρους και ορθής αξιολόγησης των κλινικών τεκμηρίων από 
ανεξάρτητους κλινικούς εμπειρογνώμονες, είναι σκόπιμο να καταρτιστεί ευρωπαϊκός κατάλογος 
αναγνωρισμένων κλινικών εμπειρογνωμόνων. Αυτό σημαίνει ότι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
της κατηγορίας ΙΙΙ θα υποχρεούνται να επιλέγουν εμπειρογνώμονες από τον εν λόγω κατάλογο 
για τη διενέργεια των οικείων αξιολογήσεων κλινικών τεκμηρίων.

Τροπολογία 716
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Το ΣΟΙΠ προβαίνει σε ακροάσεις του 
συμβουλευτικού οργάνου 
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ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το ΣΟΙΠ 
λαμβάνει υπόψη την έγκριση 
γνωμοδοτήσεων ή συστάσεων ή άλλων 
θέσεων από το συμβουλευτικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
δύνανται, κατά περίπτωση, να τις 
υιοθετεί και το ίδιο. 

Or. en

Τροπολογία 717
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να συμβάλλει στον έλεγχο ορισμένων 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 44·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 718
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να συμβάλλει στον έλεγχο ορισμένων 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 44·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ διαδραματίζει καίριο ρόλο στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, τα καθήκοντά του 
πρέπει να περιγραφούν αναλυτικότερα.
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Τροπολογία 719
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να συμβάλλει στον έλεγχο ορισμένων 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 44·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 720
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να συμβάλλει στον έλεγχο ορισμένων 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης σύμφωνα 
με το άρθρο 44·

(β) να παρακολουθεί τον έλεγχο 
ορισμένων αξιολογήσεων της 
συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 44·

Or. fr

Τροπολογία 721
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να συμβάλλει στον έλεγχο ορισμένων 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης
σύμφωνα με το άρθρο 44·

(β) να παρέχει επιστημονική αξιολόγηση 
για ορισμένους τύπους ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 44·

Or. en
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Τροπολογία 722
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να συμβάλλει στον έλεγχο ορισμένων 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 44·

(β) να παρακολουθεί σε τακτική βάση την 
τεχνική πρόοδο, ιδίως για τα 
εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
της κατηγορίας ΙΙΙ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών. 
Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται αναλυτική περιγραφή και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων σε 
σύγκριση με το σχέδιο πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης συμμόρφωσης των 
βασικών απαιτήσεων και των προτύπων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με την τεχνική 
πρόοδο. Μια άλλη σημαντική πτυχή για το σύστημα είναι η εποπτεία της αγοράς μετά τη 
διάθεση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά. Λόγω των περιορισμένων οικονομικών 
και ανθρωπίνων πόρων, απαιτείται ο βελτιωμένος συντονισμός και η συνεργασία των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 723
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) να αξιολογεί εάν επαρκούν οι βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
προβλέπονται από τον παρόντα 
κανονισμό και να προσδιορίζει αναγκαίες 
τροποποιήσεις στο παράρτημα Ι·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών. 
Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται αναλυτική περιγραφή και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων σε 
σύγκριση με το σχέδιο πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης συμμόρφωσης των 
βασικών απαιτήσεων και των προτύπων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με την τεχνική 
πρόοδο. Μια άλλη σημαντική πτυχή για το σύστημα είναι η εποπτεία της αγοράς μετά τη 
διάθεση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά. Λόγω των περιορισμένων οικονομικών 
και ανθρωπίνων πόρων, απαιτείται ο βελτιωμένος συντονισμός και η συνεργασία των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 724
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) να συμβάλλει στην εκπόνηση 
κατευθυντήριων γραμμών με σκοπό να 
εξασφαλιστεί αποτελεσματική και 
εναρμονισμένη εφαρμογή του κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ διαδραματίζει καίριο ρόλο στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, τα καθήκοντά του 
πρέπει να περιγραφούν αναλυτικότερα.

Τροπολογία 725
Holger Krahmer



AM\936128EL.doc 77/196 PE510.767v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να βοηθά τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών στις δραστηριότητες 
συντονισμού στους τομείς των κλινικών 
ερευνών, της επαγρύπνησης και της 
εποπτείας της αγοράς·

(δ) να καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές για την εκπόνηση κλινικών 
μελετών σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών. 
Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται αναλυτική περιγραφή και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων σε 
σύγκριση με το σχέδιο πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης συμμόρφωσης των 
βασικών απαιτήσεων και των προτύπων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με την τεχνική 
πρόοδο. Μια άλλη σημαντική πτυχή για το σύστημα είναι η εποπτεία της αγοράς μετά τη 
διάθεση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά. Λόγω των περιορισμένων οικονομικών 
και ανθρωπίνων πόρων, απαιτείται ο βελτιωμένος συντονισμός και η συνεργασία των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 726
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ διαδραματίζει καίριο ρόλο στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, τα καθήκοντά του 
πρέπει να περιγραφούν αναλυτικότερα.
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Τροπολογία 727
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) να επανεξετάζει σε τακτική βάση τους 
κανόνες και τα πρότυπα για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών. 
Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται αναλυτική περιγραφή και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων σε 
σύγκριση με το σχέδιο πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης συμμόρφωσης των 
βασικών απαιτήσεων και των προτύπων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με την τεχνική 
πρόοδο. Μια άλλη σημαντική πτυχή για το σύστημα είναι η εποπτεία της αγοράς μετά τη 
διάθεση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά. Λόγω των περιορισμένων οικονομικών 
και ανθρωπίνων πόρων, απαιτείται ο βελτιωμένος συντονισμός και η συνεργασία των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 728
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ διαδραματίζει καίριο ρόλο στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, τα καθήκοντά του 
πρέπει να περιγραφούν αναλυτικότερα.

Τροπολογία 729
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) να αναπτύξει και να εφαρμόζει 
πλαίσιο για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
εποπτείας της αγοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών. 
Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται αναλυτική περιγραφή και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων σε 
σύγκριση με το σχέδιο πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης συμμόρφωσης των 
βασικών απαιτήσεων και των προτύπων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με την τεχνική 
πρόοδο. Μια άλλη σημαντική πτυχή για το σύστημα είναι η εποπτεία της αγοράς μετά τη 
διάθεση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά. Λόγω των περιορισμένων οικονομικών 
και ανθρωπίνων πόρων, απαιτείται ο βελτιωμένος συντονισμός και η συνεργασία των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 730
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) να παρακολουθεί διαρκώς την 
τεχνική πρόοδο, ιδίως στον τομέα των 
εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, να αξιολογεί εάν οι βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
είναι κατάλληλες για την εγγύηση της 
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ασφάλειας και των επιδόσεων των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και να 
εξακριβώνει την ανάγκη τροποποίησης 
του παραρτήματος Ι·
(στ β) να καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τις κλινικές δοκιμές 
ορισμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων·
(στ γ) να συμβάλλει στη θέσπιση 
προτύπων για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα·
(στ δ) να συμβάλλει στην κατάρτιση 
κοινών τεχνικών προδιαγραφών (ΚΤΠ)·
(στ ε) να αναπτύξει και να τηρεί πλαίσιο 
για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα εποπτείας 
της αγοράς·
(στ στ) να θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις 
συστήματος διαχείρισης ποιότητας για 
τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς·
(στ ζ) να οργανώνει κοινά έργα εποπτείας 
της αγοράς και κοινά έργα δοκιμών·
(στ η) να διοργανώνει προγράμματα 
κατάρτισης και ανταλλαγής εθνικών 
υπαλλήλων στο πλαίσιο της εποπτείας
της αγοράς, του ορισμού και της 
παρακολούθησης κοινοποιημένων 
οργανισμών και των κλινικών ερευνών·
(στ θ) να οργανώνει ενημερωτικές 
εκστρατείες και προγράμματα κοινών 
επισκέψεων·
(στ ι) να γνωμοδοτεί, εντός έξι μηνών, 
σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων 
ταξινόμησης που καθορίζονται στο 
παράρτημα VII για ένα δεδομένο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ή μια δεδομένη 
κατηγορία ή ομάδα ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 41 
παράγραφος 3·
(στ ια) να γνωμοδοτεί, κατόπιν αιτήματος 
της Επιτροπής, σχετικά με την 
ταξινόμηση ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος ή κατηγορίας ή ομάδας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα 
με το άρθρο 41 παράγραφος 4.
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Or. en

Τροπολογία 731
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) να θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις 
συστήματος διαχείρισης ποιότητας για 
τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών. 
Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται αναλυτική περιγραφή και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων σε 
σύγκριση με το σχέδιο πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης συμμόρφωσης των 
βασικών απαιτήσεων και των προτύπων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με την τεχνική 
πρόοδο. Μια άλλη σημαντική πτυχή για το σύστημα είναι η εποπτεία της αγοράς μετά τη 
διάθεση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά. Λόγω των περιορισμένων οικονομικών 
και ανθρωπίνων πόρων, απαιτείται ο βελτιωμένος συντονισμός και η συνεργασία των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 732
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ γ) να οργανώνει κοινά έργα εποπτείας 
της αγοράς και κοινά έργα δοκιμών στα 
κράτη μέλη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών. 
Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται αναλυτική περιγραφή και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων σε 



PE510.767v01-00 82/196 AM\936128EL.doc

EL

σύγκριση με το σχέδιο πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης συμμόρφωσης των 
βασικών απαιτήσεων και των προτύπων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με την τεχνική 
πρόοδο. Μια άλλη σημαντική πτυχή για το σύστημα είναι η εποπτεία της αγοράς μετά τη 
διάθεση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά. Λόγω των περιορισμένων οικονομικών 
και ανθρωπίνων πόρων, απαιτείται ο βελτιωμένος συντονισμός και η συνεργασία των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 733
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ δ) να οργανώνει την κατανομή 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς, 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς και 
τις κλινικές αξιολογήσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών. 
Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται αναλυτική περιγραφή και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων σε 
σύγκριση με το σχέδιο πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης συμμόρφωσης των 
βασικών απαιτήσεων και των προτύπων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με την τεχνική 
πρόοδο. Μια άλλη σημαντική πτυχή για το σύστημα είναι η εποπτεία της αγοράς μετά τη 
διάθεση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά. Λόγω των περιορισμένων οικονομικών 
και ανθρωπίνων πόρων, απαιτείται ο βελτιωμένος συντονισμός και η συνεργασία των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 734
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ ε) να οργανώνει ενημερωτικές 
εκστρατείες και προγράμματα κοινών 
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ελέγχων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών. 
Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται αναλυτική περιγραφή και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων σε 
σύγκριση με το σχέδιο πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης συμμόρφωσης των 
βασικών απαιτήσεων και των προτύπων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με την τεχνική 
πρόοδο. Μια άλλη σημαντική πτυχή για το σύστημα είναι η εποπτεία της αγοράς μετά τη 
διάθεση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά. Λόγω των περιορισμένων οικονομικών 
και ανθρωπίνων πόρων, απαιτείται ο βελτιωμένος συντονισμός και η συνεργασία των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 735
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ στ) να δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
ώστε να είναι εφικτή εντός έξι μηνών η 
υποβολή γνωμοδότησης σχετικά με 
αίτημα ταξινόμησης του παραρτήματος 
VII για συγκεκριμένο ιατροτεχνολογικό 
προϊόν ή ομάδες ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 41 
παράγραφος 3·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών. 
Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται αναλυτική περιγραφή και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων σε 
σύγκριση με το σχέδιο πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης συμμόρφωσης των 
βασικών απαιτήσεων και των προτύπων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με την τεχνική 
πρόοδο. Μια άλλη σημαντική πτυχή για το σύστημα είναι η εποπτεία της αγοράς μετά τη 
διάθεση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά. Λόγω των περιορισμένων οικονομικών 
και ανθρωπίνων πόρων, απαιτείται ο βελτιωμένος συντονισμός και η συνεργασία των κρατών 
μελών.
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Τροπολογία 736
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ ζ) να δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
ώστε να είναι εφικτή η υποβολή 
γνωμοδότησης κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής σχετικά με την ταξινόμηση 
ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή 
ομάδων ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 4·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών. 
Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται αναλυτική περιγραφή και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων σε 
σύγκριση με το σχέδιο πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης συμμόρφωσης των 
βασικών απαιτήσεων και των προτύπων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με την τεχνική 
πρόοδο. Μια άλλη σημαντική πτυχή για το σύστημα είναι η εποπτεία της αγοράς μετά τη 
διάθεση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά. Λόγω των περιορισμένων οικονομικών 
και ανθρωπίνων πόρων, απαιτείται ο βελτιωμένος συντονισμός και η συνεργασία των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 737
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ η) να καταρτίσει πρόγραμμα πλαίσιο 
για την παρακολούθηση των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μετά τη 
διάθεσή τους στην αγορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών. 
Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται αναλυτική περιγραφή και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων σε 
σύγκριση με το σχέδιο πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης συμμόρφωσης των 
βασικών απαιτήσεων και των προτύπων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με την τεχνική 
πρόοδο. Μια άλλη σημαντική πτυχή για το σύστημα είναι η εποπτεία της αγοράς μετά τη 
διάθεση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά. Λόγω των περιορισμένων οικονομικών 
και ανθρωπίνων πόρων, απαιτείται ο βελτιωμένος συντονισμός και η συνεργασία των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 738
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80α
Επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή

1. Η Επιτροπή προχωρεί στη σύσταση 
και παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη σε 
επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή 
που απαρτίζεται από 15, κατ’ ανώτατο 
όριο, επιστημονικούς ή/και κλινικούς 
εμπειρογνώμονες στον τομέα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι οποίοι 
διορίζονται υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα από το ΣΟΙΠ.
2. Κατά τον διορισμό των 
εμπειρογνωμόνων αυτών, η Επιτροπή 
διασφαλίζει ευρεία, κατάλληλη και 
ισόρροπη κάλυψη των ιατρικών 
ειδικοτήτων που αφορούν τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τη 
δημοσιοποίηση οιουδήποτε συμφέροντος 
ενδέχεται να επηρεάσει την άσκηση των 
καθηκόντων τους και την υπογραφή 
ρήτρας εμπιστευτικότητας. Η 
επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή 
μπορεί να προχωρεί στη σύσταση πάνελ 
εμπειρογνωμόνων για συγκεκριμένες 
ιατρικές ειδικότητες, τα οποία τελούν υπό 
την ευθύνη της. Η Επιτροπή ή το ΣΟΙΠ 
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μπορούν να ζητήσουν από την 
επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή να 
παράσχει επιστημονικές συμβουλές επί 
θέματος που αφορά την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.
3. Η επιστημονική συμβουλευτική 
επιτροπή ορίζει, μεταξύ των μελών της, 
πρόεδρο και αντιπρόεδρο με τριετή 
θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για 
μία ακόμη φορά. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η 
πλειοψηφία των μελών μπορεί να ζητήσει 
την παραίτηση του προέδρου ή/και του 
αντιπροέδρου.
4. Η επιστημονική συμβουλευτική 
επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της 
κανονισμό, ο οποίος προβλέπει, ιδίως, 
διαδικασίες για τα ακόλουθα:
(α) τη λειτουργία του πάνελ 
εμπειρογνωμόνων·
(β) τον ορισμό και την αντικατάσταση 
του προέδρου και αντιπροέδρου της·
(γ) την επιστημονική αξιολόγηση που 
προβλέπει το άρθρο 44, όπου 
περιλαμβάνονται και οι καταστάσεις 
εκτάκτου ανάγκης.
Ο εσωτερικός κανονισμός αρχίζει να 
ισχύει μετά την έκδοση ευνοϊκής γνώμης 
από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 739
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) παροχή επιστημονικών συμβουλών 
σχετικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας 
όσον αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα ή 

(β) παροχή επιστημονικών συμβουλών και 
τεχνικής βοήθειας σχετικά με τον 
προσδιορισμό της εξέλιξης της 



AM\936128EL.doc 87/196 PE510.767v01-00

EL

κατηγορία ή ομάδα προϊόντων· τεχνολογίας όσον αφορά τα συγκεκριμένα 
προϊόντα ή κατηγορία ή ομάδα προϊόντων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύτερη διατύπωση και σαφέστερος ορισμός των καθηκόντων των εργαστηρίων αναφοράς.

Τροπολογία 740
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) συμβολή στην ανάπτυξη προτύπων σε 
διεθνές επίπεδο·

(στ) συμβολή στην ανάπτυξη κοινών 
τεχνικών προδιαγραφών (ΚΤΠ), καθώς 
και διεθνών προτύπων·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 741
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα μέλη του ΣΟΙΠ και το προσωπικό 
των εργαστηρίων αναφοράς της ΕΕ δεν 
έχουν οικονομικά ή άλλα συμφέροντα στη 
βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την 
αμεροληψία τους. Δεσμεύονται να 
ενεργούν προς όφελος του δημοσίου 
συμφέροντος και με ανεξαρτησία. 
Δηλώνουν κάθε άμεσο και έμμεσο 

1. Τα μέλη του ΣΟΙΠ και το προσωπικό 
των εργαστηρίων αναφοράς της ΕΕ δεν 
έχουν οικονομικά ή άλλα συμφέροντα στη 
βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
ή στην αλυσίδα εφοδιασμού, τα οποία 
μπορούν να επηρεάσουν την αμεροληψία 
τους. Δεσμεύονται να ενεργούν προς 
όφελος του δημοσίου συμφέροντος και με 
ανεξαρτησία. Δηλώνουν κάθε άμεσο και 
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συμφέρον που μπορεί να έχουν στη 
βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
και επικαιροποιούν τη δήλωση αυτή όποτε 
επέρχεται σχετική μεταβολή. Ύστερα από 
αίτηση, το κοινό έχει πρόσβαση στη 
δήλωση συμφερόντων. Το παρόν άρθρο 
δεν εφαρμόζεται στους εκπροσώπους των 
ενδιαφερόμενων οργανώσεων που 
συμμετέχουν στις υποομάδες του ΣΟΙΠ.

έμμεσο συμφέρον που μπορεί να έχουν στη
βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
ή στην αλυσίδα εφοδιασμού και 
επικαιροποιούν τη δήλωση αυτή όποτε 
επέρχεται σχετική μεταβολή. Ύστερα από 
αίτηση, το κοινό έχει πρόσβαση στη 
δήλωση συμφερόντων. Το παρόν άρθρο 
δεν εφαρμόζεται στους εκπροσώπους των 
ενδιαφερόμενων οργανώσεων που 
συμμετέχουν στις υποομάδες του ΣΟΙΠ.

Or. en

Τροπολογία 742
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα μέλη του ΣΟΙΠ και το προσωπικό 
των εργαστηρίων αναφοράς της ΕΕ δεν 
έχουν οικονομικά ή άλλα συμφέροντα στη 
βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την 
αμεροληψία τους. Δεσμεύονται να 
ενεργούν προς όφελος του δημοσίου 
συμφέροντος και με ανεξαρτησία. 
Δηλώνουν κάθε άμεσο και έμμεσο 
συμφέρον που μπορεί να έχουν στη 
βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
και επικαιροποιούν τη δήλωση αυτή όποτε 
επέρχεται σχετική μεταβολή. Ύστερα από 
αίτηση, το κοινό έχει πρόσβαση στη
δήλωση συμφερόντων. Το παρόν άρθρο 
δεν εφαρμόζεται στους εκπροσώπους των 
ενδιαφερόμενων οργανώσεων που 
συμμετέχουν στις υποομάδες του ΣΟΙΠ.

1. Τα μέλη του ΣΟΙΠ και το προσωπικό
των εργαστηρίων αναφοράς της ΕΕ δεν 
έχουν οικονομικά ή άλλα συμφέροντα στη 
βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την 
αμεροληψία τους. Δεσμεύονται να 
ενεργούν προς όφελος του δημοσίου 
συμφέροντος και με ανεξαρτησία. 
Δηλώνουν κάθε άμεσο και έμμεσο 
συμφέρον που μπορεί να έχουν στη 
βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
και επικαιροποιούν τη δήλωση αυτή όποτε 
επέρχεται σχετική μεταβολή. Η δήλωση 
συμφερόντων καθίσταται διαθέσιμη στο 
κοινό μέσω του δικτυακού τόπου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 743
Michèle Rivasi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα μέλη του ΣΟΙΠ και το προσωπικό 
των εργαστηρίων αναφοράς της ΕΕ δεν 
έχουν οικονομικά ή άλλα συμφέροντα στη 
βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την 
αμεροληψία τους. Δεσμεύονται να 
ενεργούν προς όφελος του δημοσίου 
συμφέροντος και με ανεξαρτησία. 
Δηλώνουν κάθε άμεσο και έμμεσο 
συμφέρον που μπορεί να έχουν στη 
βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
και επικαιροποιούν τη δήλωση αυτή όποτε 
επέρχεται σχετική μεταβολή. Ύστερα από 
αίτηση, το κοινό έχει πρόσβαση στη 
δήλωση συμφερόντων. Το παρόν άρθρο
δεν εφαρμόζεται στους εκπροσώπους των 
ενδιαφερόμενων οργανώσεων που 
συμμετέχουν στις υποομάδες του ΣΟΙΠ.

1. Τα μέλη του ΣΟΙΠ και το προσωπικό 
των εργαστηρίων αναφοράς της ΕΕ δεν 
έχουν οικονομικά ή άλλα συμφέροντα στη 
βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την 
αμεροληψία τους. Δεσμεύονται να 
ενεργούν προς όφελος του δημοσίου 
συμφέροντος και με ανεξαρτησία. 
Δηλώνουν κάθε άμεσο και έμμεσο 
συμφέρον που μπορεί να έχουν στη 
βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
και επικαιροποιούν τη δήλωση αυτή όποτε 
επέρχεται σχετική μεταβολή. Το κοινό έχει 
πρόσβαση στη δήλωση συμφερόντων. Η 
παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στους εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων 
οργανώσεων που συμμετέχουν στις 
υποομάδες του ΣΟΙΠ.

Or. en

Τροπολογία 744
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από τους εμπειρογνώμονες και τα άλλα 
τρίτα μέρη που καλούνται από το ΣΟΙΠ 
κατά περίπτωση ζητείται να δηλώσουν τα 
συμφέροντά τους σε σχέση με το 
εκάστοτε θέμα.

2. Οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων 
οργανώσεων που συμμετέχουν στις 
υποομάδες του ΣΟΙΠ δηλώνουν κάθε 
άμεσο και έμμεσο συμφέρον που μπορεί 
να έχουν στη βιομηχανία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
επικαιροποιούν τη δήλωση αυτή όποτε 
επέρχεται σχετική μεταβολή. Η δήλωση 
συμφερόντων καθίσταται διαθέσιμη στο 
κοινό μέσω του δικτυακού τόπου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συγκεκριμένη 



PE510.767v01-00 90/196 AM\936128EL.doc

EL

διάταξη δεν εφαρμόζεται στους 
εκπροσώπους της βιομηχανίας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 745
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από τους εμπειρογνώμονες και τα άλλα 
τρίτα μέρη που καλούνται από το ΣΟΙΠ 
κατά περίπτωση ζητείται να δηλώσουν τα 
συμφέροντά τους σε σχέση με το εκάστοτε 
θέμα.

2. Οι εμπειρογνώμονες και τα άλλα τρίτα 
μέρη που καλούνται από το ΣΟΙΠ κατά 
περίπτωση δηλώνουν τα συμφέροντά τους 
σε σχέση με το εκάστοτε θέμα και το
κοινό έχει σε μόνιμη βάση πρόσβαση στη 
δήλωση συμφερόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 746
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 82α
Επιστημονικές γνωμοδοτήσεις

1. Η Επιτροπή διευκολύνει την πρόσβαση 
των κατασκευαστών καινοτόμων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων στα οποία 
αναφέρεται η επιστημονική αξιολόγηση 
που ορίζει το άρθρο 44 σε επιστημονική 
συμβουλή που παρέχει η συμβουλευτική 
επιστημονική επιτροπή ή εργαστήριο 
αναφοράς της ΕΕ σχετικά με 
πληροφορίες που αφορούν τα κριτήρια 
ορθής αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
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ενός προϊόντος, ιδίως όσον αφορά τα 
κλινικά δεδομένα που είναι απαραίτητα 
για την κλινική αξιολόγηση.
2. Η επιστημονική συμβουλή που παρέχει 
η επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή 
ή εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ δεν είναι 
δεσμευτική.
3. Η Επιτροπή δημοσιεύει περιλήψεις 
των επιστημονικών συμβουλών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν απαλειφθεί όλες οι 
πληροφορίες που αφορούν εμπιστευτικά 
στοιχεία εμπορικής φύσεως.

Or. en

Τροπολογία 747
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 748
Frédérique Ries
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση των ανωτέρω καταλόγων πρέπει να είναι συντονισμένη και εναρμονισμένη, ούτως 
ώστε να αποφεύγεται η επαχθής συγκέντρωση δεδομένων περιορισμένης χρήσης και να 
διασφαλίζεται η αποδοτική χρήση των πόρων που διατίθενται για την κατάρτιση των 
καταλόγων. Μόνο η συντονισμένη και εναρμονισμένη οργάνωση των καταλόγων επιτρέπει την 
κοινή τους ανάλυση και την παροχή χρήσιμων πληροφοριών ασφάλειας μετά τη διάθεση των 
προϊόντων στην αγορά.

Τροπολογία 749
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

μήνες πριν από την έγκριση της δομής και 
του ύψους των τελών. Η δομή και το ύψος 
των τελών δημοσιοποιούνται κατόπιν 
αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 750
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 751
Philippe Juvin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται
στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3, στο 
άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 2, στο άρθρο 17 παράγραφος 
4, στο άρθρο 24 παράγραφος 7, στο άρθρο 
25 παράγραφος 7, στο άρθρο 29 
παράγραφος 2, στο άρθρο 40 παράγραφος 
2, στο άρθρο 41 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 42 παράγραφος 11, στο άρθρο 45 
παράγραφος 5, στο άρθρο 51 παράγραφος 
7, στο άρθρο 53 παράγραφος 3, στο άρθρο 
74 παράγραφος 4 και στο άρθρο 81 
παράγραφος 6 χορηγείται στην Επιτροπή 
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο.

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3, στο 
άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 2, στο άρθρο 17 παράγραφος 
4, στο άρθρο 24 παράγραφος 7, στο άρθρο 
25 παράγραφος 7, στο άρθρο 29 
παράγραφος 2, στο άρθρο 40 παράγραφος 
2, στο άρθρο 74 παράγραφος 4 και στο 
άρθρο 81 παράγραφος 6 χορηγείται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Or. fr

Τροπολογία 752
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την κατάρτιση εκτελεστικών 
πράξεων, η Επιτροπή συμβουλεύεται το 
ΣΟΙΠ. 

Or. en

Τροπολογία 753
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ανάθεση αρμοδιότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 
3, στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 2, στο άρθρο 17 παράγραφος 
4, στο άρθρο 24 παράγραφος 7, στο άρθρο 
25 παράγραφος 7, στο άρθρο 29
παράγραφος 2, στο άρθρο 40 παράγραφος 
2, στο άρθρο 41 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 42 παράγραφος 11, στο άρθρο 45 
παράγραφος 5, στο άρθρο 51 παράγραφος 
7, στο άρθρο 53 παράγραφος 3, στο άρθρο 
74 παράγραφος 4 και στο άρθρο 81 
παράγραφος 6, χορηγείται στην Επιτροπή 
για αόριστη χρονική περίοδο από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2. Η ανάθεση αρμοδιότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 
3, στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 2, στο άρθρο 17 παράγραφος 
4, στο άρθρο 24 παράγραφος 7, στο άρθρο 
25 παράγραφος 7, στο άρθρο 29 
παράγραφος 2, στο άρθρο 40 παράγραφος 
2, στο άρθρο 74 παράγραφος 4 και στο 
άρθρο 81 παράγραφος 6, χορηγείται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 754
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ανάθεση αρμοδιότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 
3, στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 2, στο άρθρο 17 παράγραφος 
4, στο άρθρο 24 παράγραφος 7, στο άρθρο 
25 παράγραφος 7, στο άρθρο 29 
παράγραφος 2, στο άρθρο 40 παράγραφος 
2, στο άρθρο 41 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 42 παράγραφος 11, στο άρθρο 45 
παράγραφος 5, στο άρθρο 51 παράγραφος 
7, στο άρθρο 53 παράγραφος 3, στο άρθρο 
74 παράγραφος 4 και στο άρθρο 81 
παράγραφος 6 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης συνεπάγεται τη λήξη της 

3. Η ανάθεση αρμοδιότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 
3, στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 2, στο άρθρο 17 παράγραφος 
4, στο άρθρο 24 παράγραφος 7, στο άρθρο 
25 παράγραφος 7, στο άρθρο 29 
παράγραφος 2, στο άρθρο 40 παράγραφος 
2, στο άρθρο 74 παράγραφος 4 και στο 
άρθρο 81 παράγραφος 6 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης συνεπάγεται τη 
λήξη της ανάθεσης αρμοδιότητας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 
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ανάθεσης αρμοδιότητας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που 
καθορίζεται στις διατάξεις της. Δεν 
επηρεάζει το κύρος των ήδη ισχυουσών 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που 
καθορίζεται στις διατάξεις της. Δεν 
επηρεάζει το κύρος των ήδη ισχυουσών 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. fr

Τροπολογία 755
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 93 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 
2, η Επιτροπή μπορεί, ύστερα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, να λάβει τα αναγκαία μέτρα 
ώστε να καθορίσει αν ένα συγκεκριμένο 
προϊόν ή ομάδα προϊόντων εμπίπτει ή όχι 
στον ορισμό του «καλλυντικού 
προϊόντος».»

Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 
2, η Επιτροπή μπορεί, ύστερα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, να λάβει τα αναγκαία μέτρα 
ώστε να καθορίσει αν ένα συγκεκριμένο 
προϊόν εμπίπτει ή όχι στον ορισμό του 
«καλλυντικού προϊόντος». Η μόνιμη 
επιτροπή για τα καλλυντικά προϊόντα και 
οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς 
παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στήριξη, συμβουλές και 
εμπειρογνωμοσύνη σε οριακές 
περιπτώσεις καλλυντικών προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο χαρακτηρισμός ενός προϊόντος ως καλλυντικού οριακού προϊόντος είναι απόλυτα 
συνυφασμένος με την κατά περίπτωση αξιολόγηση του εκάστοτε προϊόντος, του τρόπου 
παρουσίασής του και των ισχυρισμών για το συγκεκριμένο προϊόν. Το πολιτισμικό υπόβαθρο 
και η γλώσσα αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την εθνική αντίληψη ενός καλλυντικού 
προϊόντος, καθώς και των ισχυρισμών για το συγκεκριμένο προϊόν, και συνιστούν βασικό 
παράγοντα για τον χαρακτηρισμό ενός προϊόντος ως καλλυντικού προϊόντος. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με το καθεστώς των οριακών 
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περιπτώσεων καλλυντικών προϊόντων, κρίνεται αναγκαία η παροχή συμβουλών στην Επιτροπή 
από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και των αντίστοιχων τομέων.

Τροπολογία 756
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από τις οδηγίες 
90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ, οι 
οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που συμμορφώνονται με 
τον παρόντα κανονισμό μπορούν να 
οριστούν και να κοινοποιηθούν πριν από 
την ημερομηνία εφαρμογής του. Οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί που ορίζονται 
και κοινοποιούνται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό μπορούν να 
εφαρμόζουν τις διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό και να εκδίδουν 
πιστοποιητικά σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής του.

4. Κατά παρέκκλιση από τις οδηγίες 
90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ, οι 
οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που συμμορφώνονται με 
τον παρόντα κανονισμό μπορούν να 
οριστούν και να κοινοποιηθούν πριν από 
την ημερομηνία εφαρμογής του. Οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί που ορίζονται 
και κοινοποιούνται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό μπορούν να 
εφαρμόζουν τις διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό και να εκδίδουν 
πιστοποιητικά σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής του, εφόσον διασφαλίζεται ότι 
εφαρμόστηκαν οι σχετικές 
κατ’ εξουσιοδότηση εκτελεστικές 
πράξεις.

Or. de

Τροπολογία 757
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 94 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το 

7. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα των 
κατηγοριών ΙΙβ και ΙΙΙ που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
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άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και 
έχουν διατεθεί στην αγορά ή αρχίζουν να 
χρησιμοποιούνται νόμιμα, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανόνες στα κράτη μέλη 
πριν από την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, μπορούν εξακολουθήσουν να 
διατίθενται στην αγορά και να 
χρησιμοποιούνται στα σχετικά κράτη μέλη.

κανονισμού και έχουν διατεθεί στην αγορά 
ή αρχίζουν να χρησιμοποιούνται νόμιμα, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες στα 
κράτη μέλη πριν από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και κυκλοφορούν 
ήδη στην αγορά, υπόκεινται στη 
διαδικασία χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας που αναφέρεται στο άρθρο 
41. Εντός μεταβατικής περιόδου 
διάρκειας έξι μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, οι κατασκευαστές ή η 
οντότητα που είναι αρμόδια για τη 
διάθεση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην αγορά υποχρεούνται να 
αναφέρουν στον κεντρικό ή 
αποκεντρωμένο, κατά περίπτωση, 
οργανισμό χορήγησης αδειών 
κυκλοφορίας τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα των κατηγοριών ΙΙβ και ΙΙΙ που 
έχουν διαθέσει στην αγορά, μαζί με τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, 
προκειμένου να τους επιτραπεί η 
συνέχιση της διάθεσής τους στην αγορά 
για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Μετά την παρέλευση του εν 
λόγω χρονικού διαστήματος, δεν 
επιτρέπεται η συνέχιση της διάθεσής τους 
στην αγορά, εκτός εάν έχει χορηγηθεί εν 
τω μεταξύ άδεια κυκλοφορίας ή έχει 
υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας.
Όλα τα άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και έχουν διατεθεί 
στην αγορά ή αρχίζουν να 
χρησιμοποιούνται νόμιμα, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανόνες στα κράτη μέλη 
πριν από την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και κυκλοφορούν ήδη στην 
αγορά, μπορούν εξακολουθήσουν να 
διατίθενται στην αγορά και να 
χρησιμοποιούνται στα σχετικά κράτη μέλη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μέχρι στιγμής, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού κινδύνου μπορούσαν να διατίθενται στην 
αγορά απλώς και μόνο βάσει διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης που διενεργούσε 
κοινοποιημένος οργανισμός κατόπιν ανάθεσης από τον κατασκευαστή, με ολέθριες σε 
ορισμένες περιπτώσεις συνέπειες για την υγεία. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, δεν θα πρέπει να υφίστανται πλέον δύο μέτρα και δύο σταθμά για τα εν λόγω 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ανάλογα με την ημερομηνία εισόδου τους στην αγορά.

Τροπολογία 758
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Το άρθρο 25 παράγραφοι 2 και 3 και το 
άρθρο 45 παράγραφος 4 εφαρμόζονται από 
τις [18 μήνες μετά την ημερομηνία 
εφαρμογής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2]·

(α) Το άρθρο 25 παράγραφοι 2 και 3 και το 
άρθρο 45 παράγραφος 4 εφαρμόζονται από 
τις [18 μήνες μετά την ημερομηνία 
εφαρμογής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2], υπό την προϋπόθεση ότι το 
σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα έχει 
επικυρωθεί και έχει τεθεί σε λειτουργία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής δεδομένων σε ηλεκτρονικό σύστημα είναι δυνατή 
μόνον εφόσον αναπτυχθούν και καταστούν εγκαίρως λειτουργικά τα συστήματα (ηλεκτρονικό 
σύστημα καταχώρισης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και οικονομικών φορέων / ηλεκτρονικό 
σύστημα με σκοπό την αντιπαραβολή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τα 
πιστοποιητικά που εκδίδουν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί).

Τροπολογία 759
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση 
των υπολειπόμενων κινδύνων με τη λήψη 

(γ) όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση 
των υπολειπόμενων κινδύνων με τη λήψη 
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κατάλληλων μέτρων προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
συναγερμού· και

κατάλληλων μέτρων προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
συναγερμού· κατά συνέπεια, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα πλέον πρόσφατα 
εργαλεία και έννοιες που αναπτύσσονται 
στο πλαίσιο της εκτίμησης της 
επικινδυνότητας και των κινδύνων με 
βάση τα μοντέλα σχετικά με τον 
άνθρωπο, τις οδούς της τοξικότητας και 
της πρόκλησης ανεπιθύμητων 
αποτελεσμάτων και την τοξικολογία που 
βασίζεται σε στοιχεία· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη δήλωση των επιστημονικών επιτροπών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 
έγγραφο προβληματισμού που εξέδωσαν τον Οκτώβριο του 2012 με τίτλο «Addressing the new 
challenges for Risk Assessment» (Αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων για την αξιολόγηση των 
κινδύνων), «προβλέπεται μεταστροφή προς τη χρήση διαρκώς αυξανόμενων δεδομένων σχετικά 
με τον άνθρωπο όσον αφορά τις βιολογικά σημαντικές διαταραχές των βασικών οδών της 
τοξικότητας». Επιπλέον, παρόμοια παρατήρηση σχετικά με τους εν λόγω μηχανισμούς 
διατυπώθηκε και στην επανεξέταση του κανονισμού REACH στις αρχές του τρέχοντος έτους 
(Φεβρουάριος 2013) για τους σκοπούς της καλύτερης αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων για 
την εκτίμηση της επικινδυνότητας και των κινδύνων.

Τροπολογία 760
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) τα ανωτέρω στοιχεία α), β), γ) και δ) 
δεν περιορίζουν την ανάγκη των κλινικών 
ερευνών και της κλινικής 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά με σκοπό την επαρκή εξέταση της 
επικινδυνότητας, των κινδύνων και των 
επιδόσεων των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.

Or. en
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Τροπολογία 761
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 7 – σημείο 7.1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) στη φυσική συμβατότητα μεταξύ 
των τμημάτων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων από διάφορους 
κατασκευαστές τα οποία αποτελούνται 
από περισσότερα από ένα εμφυτεύσιμα 
τμήματα·

Or. en

Τροπολογία 762
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 7 – σημείο 7.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7.4. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει 
είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
έτσι ώστε να μειώνουν όσο το δυνατόν και 
σε κατάλληλο βαθμό τους κινδύνους που 
απορρέουν από τις ουσίες που μπορεί να 
αποπλυθούν ή να διαρρεύσουν από το 
προϊόν. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες, σύμφωνα με 
το μέρος 3 του παραρτήματος VI του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 
τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων, την τροποποίηση και την 
κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 
1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006, και στις 

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

ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής για τις οποίες υπάρχουν 
επιστημονικές αποδείξεις όσον αφορά την 
πιθανότητα σοβαρών συνεπειών για την 
υγεία του ανθρώπου και οι οποίες 
ταυτοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 59 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH). Ιδιαίτερη 
έμφαση δίδεται στις συστάσεις των 
επιστημονικών επιτροπών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (επιστημονική 
επιτροπή για τους αναδυόμενους και τους 
πρόσφατα εντοπισμένους κινδύνους για 
την υγεία (ΕΕΑΠΕΚΥ), επιστημονική 
επιτροπή για την ασφάλεια των 
καταναλωτών (ΕΕΑΚ) και επιστημονική 
επιτροπή για την υγεία και τους 
περιβαλλοντικούς κινδύνους (ΕΕΥΠΚ)) 
στο έγγραφο προβληματισμού που 
εξέδωσαν τον Οκτώβριο του 2012 με 
τίτλο «Addressing the new challenges for 
Risk Assessment» (Αντιμετώπιση των 
νέων προκλήσεων για την αξιολόγηση 
των κινδύνων), καθώς και στην 
επανεξέταση του κανονισμού REACH 
(COM(2013) 49 τελικό, Φεβρουάριος 
2013), στα οποία αναγνωρίζεται ότι «η 
τοξικολογία βρίσκεται στο στάδιο της 
μετάβασης προς μια περισσότερο 
μηχανιστική προσέγγιση με βάση τις 
οδούς, τα κύτταρα και την πληροφορική 
για την αξιολόγηση του τρόπου δράσης 
μιας ουσίας».

Or. en

Τροπολογία 763
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 7 – σημείο 7.4 – εισαγωγικό μέρος



AM\936128EL.doc 103/196 PE510.767v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7.4. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει 
είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
έτσι ώστε να μειώνουν όσο το δυνατόν και 
σε κατάλληλο βαθμό τους κινδύνους που 
απορρέουν από τις επικίνδυνες ουσίες. Οι
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες, σύμφωνα με 
το μέρος 3 του παραρτήματος VI του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 
τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων, την τροποποίηση και την 
κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 
1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006, 
καταργούνται σταδιακά εντός πέντε ετών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, εκτός εάν δεν υπάρχουν 
διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν 
ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις, τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
επισημαίνονται και ο κατασκευαστής 
προσθέτει στον τεχνικό φάκελο ειδική 
αιτιολόγηση για τη χρήση των ουσιών 
αυτών, όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους 
προς τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας 
και επιδόσεων, ιδιαίτερα της παρούσας 
παραγράφου, με τις δε οδηγίες χρήσης 
δίνει πληροφορίες σχετικά με τους 
κινδύνους που εξακολουθούν να 
υπάρχουν για τις συγκεκριμένες ομάδες 
ασθενών και, ενδεχομένως, για τα 
κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. Τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που περιέχουν 
ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής οι οποίες έρχονται σε επαφή  
με το σώμα των ασθενών και για τις 
οποίες υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις 
όσον αφορά την πιθανότητα σοβαρών 
συνεπειών για την υγεία του ανθρώπου και 
οι οποίες ταυτοποιούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 59 του 



PE510.767v01-00 104/196 AM\936128EL.doc

EL

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH), ή για τις 
οποίες είτε είναι γνωστό είτε τεκμαίρεται 
ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής σύμφωνα με τη σύσταση της 
Επιτροπής (2013/.../ΕΕ) σχετικά με τα 
κριτήρια ταυτοποίησης των ενδοκρινικών 
διαταρακτών, καταργούνται σταδιακά 
εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν δεν 
υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές 
λύσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις, τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
επισημαίνονται και ο κατασκευαστής 
προσθέτει στον τεχνικό φάκελο ειδική 
αιτιολόγηση για τη χρήση των ουσιών 
αυτών, όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους 
προς τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας 
και επιδόσεων, ιδιαίτερα της παρούσας 
παραγράφου, με τις δε οδηγίες χρήσης 
δίνει πληροφορίες σχετικά με τους 
κινδύνους που εξακολουθούν να 
υπάρχουν για τις συγκεκριμένες ομάδες 
ασθενών και, ενδεχομένως, για τα 
κατάλληλα μέτρα προφύλαξης.

Or. en

Τροπολογία 764
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 7 – σημείο 7.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7.4. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει 
είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
έτσι ώστε να μειώνουν όσο το δυνατόν και 
σε κατάλληλο βαθμό τους κινδύνους που 
απορρέουν από τις ουσίες που μπορεί να 

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

αποπλυθούν ή να διαρρεύσουν από το 
προϊόν. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες, σύμφωνα με 
το μέρος 3 του παραρτήματος VI του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008,
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 
τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων, την τροποποίηση και την 
κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 
1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006, και στις 
ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής για τις οποίες υπάρχουν 
επιστημονικές αποδείξεις όσον αφορά την 
πιθανότητα σοβαρών συνεπειών για την 
υγεία του ανθρώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση περιορίζει την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίνεται στους ενδοκρινικούς 
διαταράκτες μόνο σε εκείνους που προσδιορίζονται βάσει του κανονισμού REACH. Πρόκειται 
για υπερβολικά περιοριστική διάταξη. Για παράδειγμα, πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη τα 
επικείμενα κριτήρια της Επιτροπής σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

Τροπολογία 765
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 7 – σημείο 7.4 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7.4. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει 
είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
έτσι ώστε να μειώνουν όσο το δυνατόν και 
σε κατάλληλο βαθμό τους κινδύνους που 
απορρέουν από τις ουσίες που μπορεί να 
αποπλυθούν ή να διαρρεύσουν από το 
προϊόν. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες, σύμφωνα με 
το μέρος 3 του παραρτήματος VI του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 
τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων, την τροποποίηση και την 
κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 
1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006, και στις 
ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής για τις οποίες υπάρχουν 
επιστημονικές αποδείξεις όσον αφορά την 
πιθανότητα σοβαρών συνεπειών για την 
υγεία του ανθρώπου ή οι οποίες 
ταυτοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 59 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) ή για τις 
οποίες είτε είναι γνωστό είτε τεκμαίρεται 
ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής σύμφωνα με τη σύσταση της 
Επιτροπής (2013/.../ΕΕ) σχετικά με τα 
κριτήρια ταυτοποίησης των ενδοκρινικών 
διαταρακτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν ενδείκνυται η σύνδεση της ταυτοποίησης των ενδοκρινικών διαταρακτών με το άρθρο 59 
του κανονισμού REACH, διότι δεν πρόκειται για εξαντλητικό κατάλογο των ενδοκρινικών 
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διαταρακτών. Η ταυτοποίηση ουσιών ως ενδοκρινικών διαταρακτών δυνάμει της διαδικασίας 
REACH, η οποία είναι εξαιρετικά αργή (έχει εφαρμοστεί μόνο ελάχιστες φορές μέχρι στιγμής) 
και ακολουθεί διαφορετικό σκεπτικό (κατάλογος υποψηφίων), θα πρέπει να αποτελεί μόνο μία 
δυνατότητα επιλογής. Η Επιτροπή βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο θέσπισης κριτηρίων 
για την ταυτοποίηση των ενδοκρινικών διαταρακτών και αναμένεται η μελλοντική σύσταση να 
παρέχει επαρκή βάση αναφοράς.

Τροπολογία 766
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 7 – σημείο 7.4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ή μέρη 
αυτών, που προορίζονται

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ή μέρη αυτών, 
που προορίζονται

Or. en

(Το ηλεκτρονικό σύστημα AT4AM προβαίνει σε τεχνητό διαχωρισμό του παρόντος εδαφίου σε 
αρκετά μέρη (λόγω των επιμέρους περιπτώσεων που ακολουθούν μετά το ανωτέρω κείμενο.) Η 

παρούσα τροπολογία πρέπει να αναγνωσθεί σε συνδυασμό με την τροπολογία των ίδιων 
συντακτών επί του κύριου μέρους του παρόντος εδαφίου μετά τις επιμέρους περιπτώσεις (για τις 

οποίες δεν προτείνεται τροποποίηση).)

Αιτιολόγηση

Η έναρξη του παρόντος εδαφίου πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με την πρόταση της 
συνδεόμενης τροπολογίας για τη μετάβαση από τη διάταξη σχετικά με την επισήμανση 
ορισμένων φθαλικών ενώσεων ΚΜΤ στην απαγόρευση των ουσιών ΚΜΤ και των ουσιών με 
ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής, εκτός εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις.

Τροπολογία 767
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 7 – σημείο 7.4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

περιέχουν, σε συγκέντρωση 0,1% ή 
περισσότερο κατά μάζα του 

περιέχουν, σε συγκέντρωση 0,1% ή 
περισσότερο κατά μάζα του 
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πλαστικοποιημένου υλικού, φθαλικές 
ενώσεις που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1A ή 
1B σύμφωνα με το μέρος 3 του 
παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008, τα εν λόγω 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα
επισημαίνονται με σήμα που τοποθετείται 
στο ίδιο το προϊόν και/ή επί της 
συσκευασίας για κάθε μονάδα ή, κατά 
περίπτωση, επί της εμπορικής συσκευασίας 
με την ένδειξη ότι το προϊόν περιέχει 
φθαλικές ενώσεις. Αν η προβλεπόμενη 
χρήση αυτών των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων περιλαμβάνει την αγωγή 
παιδιών, εγκύων ή θηλαζουσών, ο 
κατασκευαστής προσθέτει στον τεχνικό 
φάκελο ειδική αιτιολόγηση για τη χρήση 
των ουσιών αυτών, όσον αφορά τη 
συμμόρφωσή τους προς τις γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων, 
ιδιαίτερα της παρούσας παραγράφου, με 
τις δε οδηγίες χρήσης δίνει πληροφορίες 
σχετικά με τους κινδύνους που 
εξακολουθούν να υπάρχουν για τις 
συγκεκριμένες ομάδες ασθενών και, 
ενδεχομένως, για τα κατάλληλα μέτρα 
προφύλαξης.

πλαστικοποιημένου υλικού, φθαλικές 
ενώσεις, οι εν λόγω ουσίες επισημαίνονται 
με σήμα που τοποθετείται στο ίδιο το 
προϊόν και/ή επί της συσκευασίας για κάθε 
μονάδα ή, κατά περίπτωση, επί της 
εμπορικής συσκευασίας με την ένδειξη ότι 
το προϊόν περιέχει φθαλικές ενώσεις, οι 
οποίες καταργούνται σταδιακά εντός 
πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, εκτός εάν δεν 
υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές 
λύσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις, τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
επισημαίνονται και ο κατασκευαστής 
προσθέτει στον τεχνικό φάκελο ειδική 
αιτιολόγηση για τη χρήση των ουσιών 
αυτών, όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους 
προς τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
επιδόσεων, ιδιαίτερα της παρούσας 
παραγράφου, με τις δε οδηγίες χρήσης 
δίνει πληροφορίες σχετικά με τους 
κινδύνους που εξακολουθούν να υπάρχουν 
για τις συγκεκριμένες ομάδες ασθενών και, 
ενδεχομένως, για τα κατάλληλα μέτρα 
προφύλαξης. Αν η προβλεπόμενη χρήση 
αυτών των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
περιλαμβάνει την αγωγή παιδιών, εγκύων 
ή θηλαζουσών, οι φθαλικές ενώσεις 
απαγορεύονται από 1ης Ιανουαρίου 2017.

Or. en

Τροπολογία 768
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 7 – σημείο 7.4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 –
παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

περιέχουν, σε συγκέντρωση 0,1% ή 
περισσότερο κατά μάζα του 
πλαστικοποιημένου υλικού, φθαλικές 

δεν περιέχουν, σε συγκέντρωση 0,1% ή 
περισσότερο κατά μάζα ανά ομοιογενές 
υλικό, ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως 
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ενώσεις που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1A ή 1B 
σύμφωνα με το μέρος 3 του παραρτήματος 
VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, 
τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
επισημαίνονται με σήμα που τοποθετείται 
στο ίδιο το προϊόν και/ή επί της 
συσκευασίας για κάθε μονάδα ή, κατά 
περίπτωση, επί της εμπορικής συσκευασίας 
με την ένδειξη ότι το προϊόν περιέχει 
φθαλικές ενώσεις. Αν η προβλεπόμενη 
χρήση αυτών των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων περιλαμβάνει την αγωγή 
παιδιών, εγκύων ή θηλαζουσών, ο 
κατασκευαστής προσθέτει στον τεχνικό 
φάκελο ειδική αιτιολόγηση για τη χρήση 
των ουσιών αυτών, όσον αφορά τη 
συμμόρφωσή τους προς τις γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων, 
ιδιαίτερα της παρούσας παραγράφου, με 
τις δε οδηγίες χρήσης δίνει πληροφορίες 
σχετικά με τους κινδύνους που 
εξακολουθούν να υπάρχουν για τις 
συγκεκριμένες ομάδες ασθενών και, 
ενδεχομένως, για τα κατάλληλα μέτρα 
προφύλαξης.

καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1A ή 1B 
σύμφωνα με το μέρος 3 του παραρτήματος 
VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, 
ή ουσίες που έχουν ταυτοποιηθεί ως 
ενδοκρινικοί διαταράκτες σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο, εκτός εάν ο 
παρασκευαστής δύναται να αποδείξει ότι 
δεν υπάρχουν άλλες κατάλληλες 
ασφαλέστερες ουσίες ή αντίστοιχα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που δεν 
περιέχουν τις ανωτέρω ουσίες.

Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής 
δύναται να αποδείξει ότι δεν υπάρχουν 
άλλες κατάλληλες ασφαλέστερες ουσίες ή 
αντίστοιχα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
που δεν περιέχουν τις ανωτέρω ουσίες, τα 
εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
επισημαίνονται με σήμα που τοποθετείται 
στο ίδιο το προϊόν και/ή επί της 
συσκευασίας για κάθε μονάδα ή, κατά 
περίπτωση, επί της εμπορικής συσκευασίας 
με την ένδειξη ότι το προϊόν περιέχει 
ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1A ή 
1B, ή ουσίες που έχουν ταυτοποιηθεί ως 
ενδοκρινικοί διαταράκτες. Ο 
κατασκευαστής προσθέτει στον τεχνικό 
φάκελο ειδική αιτιολόγηση για τη χρήση 
των ουσιών αυτών, όσον αφορά τη 
συμμόρφωσή τους προς τις γενικές 
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απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων, 
ιδιαίτερα της παρούσας παραγράφου, με 
τις δε οδηγίες χρήσης δίνει πληροφορίες 
σχετικά με τους κινδύνους που 
εξακολουθούν να υπάρχουν για τους 
ασθενείς και, ενδεχομένως, για τα 
κατάλληλα μέτρα προφύλαξης.

Or. en

(Σύνδεση με την τροπολογία των ίδιων συντακτών επί των οκτώ πρώτων λέξεων του παρόντος 
εδαφίου (αστοχία του ηλεκτρονικού συστήματος AT4AM).)

Αιτιολόγηση

Η χρήση ουσιών ΚΜΤ απαγορεύεται στα καλλυντικά προϊόντα και η χρήση ουσιών ΚΜΤ 
απαγορεύεται στα παιχνίδια. Ανάλογοι περιορισμοί πρέπει να επιβάλλονται και για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα στα οποία η έκθεση είναι αναπόφευκτη, εκτός εάν δεν υπάρχουν 
ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για γνωστές ουσίες με 
ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, οι 
κατασκευαστές οφείλουν να διασφαλίζουν τη σχετική επισήμανση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και να παρέχουν ειδική αιτιολόγηση όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού για την ασφάλεια όλων των ασθενών και όχι μόνο ορισμένων 
ομάδων κινδύνου.

Τροπολογία 769
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 7 – σημείο 7.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7.6. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει 
είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
έτσι ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι 
κίνδυνοι που σχετίζονται το μέγεθος και 
τις ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων 
σωματιδίων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 
στην περίπτωση που τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα περιέχουν ή αποτελούνται από 
νανοϋλικό που μπορεί να απελευθερωθεί 
στο σώμα του ασθενή ή του χρήστη.

7.6. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει 
είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
έτσι ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι 
κίνδυνοι που σχετίζονται το μέγεθος και 
τις ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων 
σωματιδίων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 
στην περίπτωση που τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα περιέχουν ή αποτελούνται από 
νανοϋλικό που μπορεί να απελευθερωθεί 
στο σώμα του ασθενή ή του χρήστη. Ο 
κατασκευαστής προσθέτει στον τεχνικό 
φάκελο ειδική αιτιολόγηση για τη χρήση 
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του νανοϋλικού όσον αφορά τη 
συμμόρφωσής της προς τις γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων. 
Πρέπει να αποδεικνύεται ότι η ειδική 
αιτιολόγηση ανταποκρίνεται στα ειδικά 
χαρακτηριστικά του νανοϋλικού. Με τις 
οδηγίες χρήσης, ο κατασκευαστής 
παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με 
τους κινδύνους που εξακολουθούν να 
υπάρχουν για τους ασθενείς και, 
ενδεχομένως, για τα κατάλληλα μέτρα 
προφύλαξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα χρησιμοποιούνται νανοϋλικά, οι 
κατασκευαστές πρέπει να παρέχουν για το αντίστοιχο νανοϋλικό ειδική αιτιολόγηση σχετικά με 
τη συμμόρφωση της χρήσης του προς τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων. Στην 
αιτιολόγηση πρέπει να αναφέρεται σαφώς η ειδική φύση του νανοϋλικού. Με τον τρόπο αυτόν 
διευκολύνεται η εφαρμογή της αυστηρότατης αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπεται 
δυνάμει του κανόνα 19 και της αιτιολογικής σκέψης 13.

Τροπολογία 770
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 8 – σημείο 8.7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.7α. Οι κατασκευαστές 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να 
ενημερώνουν τους χρήστες τους για το 
επίπεδο απολύμανσης που επιτρέπει την 
εξασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών 
καθώς και για όλες τις διαθέσιμες 
μεθόδους που καθιστούν δυνατή για την 
επίτευξη του εν λόγω επίπεδου. Οι 
κατασκευαστές πρέπει να υποχρεούνται 
να ελέγχουν την καταλληλότητα του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος τους με 
όλες τις μεθόδους που επιτρέπουν την 
εξασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών 
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και να δικαιολογούν ενδεχόμενη 
απόρριψη μιας λύσης αποδεικνύοντας 
είτε ότι η εν λόγω λύση δεν είναι 
αποτελεσματική είτε ότι θα μειώσει την 
ιατρική χρησιμότητα του προϊόντος τους 
σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο απ' ό,τι οι 
άλλες συνιστώμενες λύσεις.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Ορισμένες φορές, οι κατασκευαστές συνιστούν πρωτόκολλα, μεθόδους και λύσεις ανεξάρτητα 
από την πραγματικής τους αποτελεσματικότητα ή τη διαθεσιμότητά τους στην οικεία αγορά. 
Ορισμένες φορές οι κατασκευαστές εκφράζουν προτιμήσεις που δεν συνδέονται με την 
ασφάλεια των ασθενών αλλά με βιομηχανικά συμφέροντα.

Τροπολογία 771
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
περιέχουν ουσία η οποία θεωρείται 
φάρμακο και τα προϊόντα που 
αποτελούνται από ουσίες ή συνδυασμό 
ουσιών και προορίζονται να προσληφθούν 
με κατάποση ή εισπνοή ή να χορηγηθούν 
από το ορθό ή τον κόλπο.

9. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
περιέχουν ουσία η οποία θεωρείται 
φάρμακο.

Or. de

Τροπολογία 772
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 9. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
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περιέχουν ουσία η οποία θεωρείται 
φάρμακο και τα προϊόντα που 
αποτελούνται από ουσίες ή συνδυασμό 
ουσιών και προορίζονται να προσληφθούν 
με κατάποση ή εισπνοή ή να χορηγηθούν 
από το ορθό ή τον κόλπο

περιέχουν ουσία η οποία θεωρείται 
φάρμακο

Or. en

Τροπολογία 773
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 9 – σημείο 9.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9.2. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
αποτελούνται από ουσίες ή συνδυασμό 
ουσιών που προορίζονται να 
προσληφθούν με κατάποση ή εισπνοή ή 
να χορηγηθούν από το ορθό ή τον κόλπο 
και τα οποία απορροφούνται από το 
ανθρώπινο σώμα ή διαχέονται σ’ αυτό, 
πρέπει να πληρούν, κατ’ αναλογία, τις 
σχετικές διατάξεις του παραρτήματος Ι 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 774
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 9 – σημείο 9.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9.2. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
αποτελούνται από ουσίες ή συνδυασμό 
ουσιών που προορίζονται να 
προσληφθούν με κατάποση ή εισπνοή ή 
να χορηγηθούν από το ορθό ή τον κόλπο 
και τα οποία απορροφούνται από το 

διαγράφεται
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ανθρώπινο σώμα ή διαχέονται σ’ αυτό, 
πρέπει να πληρούν, κατ’ αναλογία, τις 
σχετικές διατάξεις του παραρτήματος Ι 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των εν λόγω ιατροτεχνολογικών προϊόντων διασφαλίζεται με την τήρηση 
αναγνωρισμένων εναρμονισμένων προτύπων ή κοινών τεχνικών προδιαγραφών. Κατά 
συνέπεια, η απαίτηση της συμμόρφωσης με αναλυτικές, φαρμακοτοξικολογικές και κλινικές 
προδιαγραφές και πρωτόκολλα στον τομέα των δοκιμών των φαρμάκων (παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ) δεν θα παρέχει καμία χρήσιμη πρόσθετη πληροφορία σχετικά με την 
ασφάλεια των ασθενών.

Τροπολογία 775
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 9 – σημείο 9.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9.2. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
αποτελούνται από ουσίες ή συνδυασμό 
ουσιών που προορίζονται να 
προσληφθούν με κατάποση ή εισπνοή ή 
να χορηγηθούν από το ορθό ή τον κόλπο 
και τα οποία απορροφούνται από το 
ανθρώπινο σώμα ή διαχέονται σ’ αυτό, 
πρέπει να πληρούν, κατ’ αναλογία, τις 
σχετικές διατάξεις του παραρτήματος Ι 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 776
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 9 – σημείο 9.2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9.2. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
αποτελούνται από ουσίες ή συνδυασμό 
ουσιών που προορίζονται να 
προσληφθούν με κατάποση ή εισπνοή ή 
να χορηγηθούν από το ορθό ή τον κόλπο 
και τα οποία απορροφούνται από το 
ανθρώπινο σώμα ή διαχέονται σ’ αυτό, 
πρέπει να πληρούν, κατ’ αναλογία, τις 
σχετικές διατάξεις του παραρτήματος Ι 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 777
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 9 – σημείο 9.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9.2. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
αποτελούνται από ουσίες ή συνδυασμό 
ουσιών που προορίζονται να 
προσληφθούν με κατάποση ή εισπνοή ή 
να χορηγηθούν από το ορθό ή τον κόλπο 
και τα οποία απορροφούνται από το 
ανθρώπινο σώμα ή διαχέονται σ’ αυτό, 
πρέπει να πληρούν, κατ’ αναλογία, τις 
σχετικές διατάξεις του παραρτήματος Ι 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2011/83/ΕΚ είναι άτοπη, διότι ο μηχανισμός 
δράσης των φαρμάκων είναι εξ ορισμού διαφορετικός από τον μηχανισμό δράσης των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η αναφορά στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2001/83/ΕΚ για 
προϊόντα που δεν συνιστούν φάρμακα είναι επιστημονικά και τεχνικά άστοχη και θα έχει ως 
αποτέλεσμα εσφαλμένες αξιολογήσεις.
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Τροπολογία 778
Anja Weisgerber, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 9 – σημείο 9.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9.2. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
αποτελούνται από ουσίες ή συνδυασμό 
ουσιών που προορίζονται να προσληφθούν 
με κατάποση ή εισπνοή ή να χορηγηθούν 
από το ορθό ή τον κόλπο και τα οποία 
απορροφούνται από το ανθρώπινο σώμα ή 
διαχέονται σ’ αυτό, πρέπει να πληρούν, 
κατ’ αναλογία, τις σχετικές διατάξεις του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

9.2. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
αποτελούνται από ουσίες ή συνδυασμό 
ουσιών που προορίζονται να προσληφθούν 
με κατάποση ή εισπνοή ή να χορηγηθούν 
από το ορθό ή τον κόλπο και των οποίων η 
απορρόφηση από το ανθρώπινο σώμα και 
η διάχυση σ’ αυτό αποσκοπούν στην 
επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, 
πρέπει να πληρούν, κατ’ αναλογία, τις 
σχετικές διατάξεις του παραρτήματος Ι της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν δεν προβλέπεται η απορρόφηση και διάχυση προϊόντος στο ανθρώπινο σώμα για 
συγκεκριμένο ιατρικό σκοπό, δεν είναι δυνατές οι αποδείξεις και οι μελέτες σύμφωνα με την 
οδηγία 2001/83/EΚ για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

Τροπολογία 779
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 10 – σημείο 10.2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) Είναι σκόπιμο να προαχθεί η 
εφαρμογή μεθόδων χωρίς τη χρήση 
ζώων. Η χρήση των ζώων πρέπει να 
μειωθεί στο ελάχιστο και οι δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα πρέπει να συνιστούν 
επιλογή έσχατης λύσης. Σύμφωνα με την 
οδηγία 2010/63/EΕ, οι δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα πρέπει να 
αντικατασταθούν, να μειωθούν ή να 
βελτιωθούν. Ζητείται, ως εκ τούτου, από 
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την Επιτροπή να θεσπίσει κανόνες για 
την αποφυγή της επανάληψης δοκιμών 
και θεωρείται σκόπιμη η απαγόρευση της 
επανάληψης δοκιμών και μελετών σε 
σπονδυλωτά ζώα. 

Or. en

Justification
In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals as it has 
been implemented in Article 13 of the Treaty of the Functioning of the European Union, that 
the Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of animals 
in formulating and implementing policies, it should be included that animal testing is kept to 
an absolute minimum and carried outIn line with the requirement in the Protocol on the 
Protection and Welfare of Animals as it has been implemented in Article 13 of the Treaty of 
the Functioning of the European Union, that the Community and the Member States pay full 
regard to the welfare requirements of animals in formulating and implementing policies, it 
should be included that animal testing is kept to an absolute minimum and carried out only as 
a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the EU 
only as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the 
EU.

Τροπολογία 780
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 11 – σημείο 11.1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11.1α. Τα συστήματα σύνδεσης πρέπει να 
υπόκειται σε ενιαία έγκριση, ώστε να μη 
διακυβεύεται η προβλεπόμενη επίδοση 
των εν λόγω προϊόντων. Η απουσία 
έγκρισης των συστημάτων σύνδεσης δεν 
εγγυάται αλλά, αντιθέτως, περιορίζει την 
προοριζόμενη χρήση των προϊόντων και 
δεν διασφαλίζει τα δικαιώματα του 
ασθενούς.

Or. it
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Τροπολογία 781
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 11 – σημείο 11.7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11.7. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
πρέπει να είναι σχεδιασμένα και 
κατασκευασμένα έτσι ώστε να 
διευκολύνεται η ασφαλής διάθεση του 
προϊόντος και/ή των αποβλήτων από τον 
χρήστη, τον ασθενή ή άλλο πρόσωπο.

11.7. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
πρέπει να είναι σχεδιασμένα και 
κατασκευασμένα έτσι ώστε να 
διευκολύνεται η ασφαλής διάθεση του 
προϊόντος, των ουσιών οι οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό και/ή των 
αποβλήτων από τον χρήστη, τον ασθενή ή 
άλλο πρόσωπο και, όπου είναι δυνατό και 
σκόπιμο, το προϊόν αντικαθίσταται από 
άλλο προϊόν με υψηλότερο πρότυπο 
ασφάλειας. Εν προκειμένω, πρέπει να 
επιδιώκεται επίσης η μείωση των 
κινδύνων για τους ασθενείς και τους 
χρήστες, οι οποίοι ενδέχεται να 
προκύψουν λόγω μόλυνσης από χημικά ή 
πυρηνικά υλικά.

Or. de

Τροπολογία 782
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 11 – σημείο 11.7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11.7. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
πρέπει να είναι σχεδιασμένα και 
κατασκευασμένα έτσι ώστε να 
διευκολύνεται η ασφαλής διάθεση του 
προϊόντος και/ή των αποβλήτων από τον 
χρήστη, τον ασθενή ή άλλο πρόσωπο.

11.7. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
πρέπει να είναι σχεδιασμένα και 
κατασκευασμένα έτσι ώστε να 
διευκολύνεται η ασφαλής διάθεση του 
προϊόντος και των ουσιών με τις οποίες 
ήταν εκτεθειμένο το προϊόν και/ή των 
αποβλήτων από τον χρήστη, τον ασθενή ή 
άλλο πρόσωπο και, εφόσον είναι εφικτό
και ενδείκνυται, η αντικατάστασή του με 
τη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
και μεθόδων βελτιωμένων προδιαγραφών 
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και χαρακτηριστικών ασφάλειας, με 
σκοπό την όσο το δυνατόν μικρότερη 
έκθεση των ασθενών, των χρηστών και 
άλλων προσώπων σε δυνητικά επιβλαβείς 
ουσίες, όπως χημικά και πυρηνικά υλικά.

Or. en

Τροπολογία 783
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙ – σημείο 13 – σημείο 13.1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει 
να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
έτσι ώστε να μειώνεται όσο το δυνατόν, σε 
επίπεδα που να συμβαδίζουν με την 
προβλεπόμενη χρήση, η έκθεση των 
ασθενών, των χρηστών και άλλων 
προσώπων σε ακτινοβολίες, χωρίς να 
περιορίζεται η εφαρμογή των κατάλληλων 
καθορισμένων επιπέδων για θεραπευτικούς 
και διαγνωστικούς σκοπούς.

(α) Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει 
να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
έτσι ώστε να μειώνεται όσο το δυνατόν, σε 
επίπεδα που να συμβαδίζουν με την 
προβλεπόμενη χρήση, η έκθεση των 
ασθενών, των χρηστών και άλλων 
προσώπων σε ακτινοβολίες –στον βαθμό 
που είναι εφικτό οι εν λόγω εφαρμογές 
αντικαθίστανται από εφαρμογές με 
υψηλότερο πρότυπο ασφάλειας– χωρίς να 
περιορίζεται η εφαρμογή των κατάλληλων 
καθορισμένων επιπέδων για θεραπευτικούς 
και διαγνωστικούς σκοπούς.

Or. de

Τροπολογία 784
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙ – σημείο 13 – σημείο 13.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει να 
είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
έτσι ώστε να μειώνεται όσο το δυνατόν η 
έκθεση των ασθενών, των χρηστών και 

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει να 
είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
έτσι ώστε να μειώνεται όσο το δυνατόν η 
έκθεση των ασθενών, των χρηστών και 
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άλλων προσώπων στην εκπομπή, 
ακούσιας, παρασιτικής ή διάχυτης 
ακτινοβολίας.

άλλων προσώπων στην εκπομπή, 
ακούσιας, παρασιτικής ή διάχυτης 
ακτινοβολίας και, στον βαθμό που είναι 
εφικτό, πρέπει να επιλέγονται μέθοδοι οι 
οποίες μειώνουν την έκθεση των 
ασθενών, των χρηστών και άλλων 
προσώπων σε ακτινοβολίες.

Or. de

Τροπολογία 785
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙ – σημείο 13 – σημείο 13.4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
προορίζονται να εκπέμπουν ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες πρέπει να σχεδιάζονται και 
να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε, στο 
μέτρο του δυνατού, η ποσότητα, η 
κατεύθυνση και η κατανομή ενέργειας (ή 
ποιότητα) της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας 
να μπορεί να ρυθμίζεται και να ελέγχεται, 
ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση.

(α) Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
προορίζονται να εκπέμπουν ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες πρέπει να σχεδιάζονται και 
να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε, στο 
μέτρο του δυνατού, η ποσότητα, η 
κατεύθυνση και η κατανομή ενέργειας (ή 
ποιότητα) της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας 
να μπορεί να ρυθμίζεται και να ελέγχεται, 
ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση και, 
εφόσον είναι δυνατό, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται προϊόντα τα οποία να 
μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγχουν 
την εκπεμπόμενη ακτινοβολία κατά τη 
διάρκεια και μετά το πέρας της 
θεραπευτικής αγωγής.

Or. de

Τροπολογία 786
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 16 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. Προστασία από μηχανικούς και 
θερμικούς κινδύνους

16. Προστασία από κινδύνους που 
προκύπτουν από προϊόντα τα οποία 
προορίζονται από τους κατασκευαστές 
για δοκιμή στους ίδιους.

Or. de

Τροπολογία 787
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος III – σημείο 19 – σημείο 19.1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) Το όνομα του προϊόντος δεν πρέπει 
να παραπέμπει στο όνομα φαρμακευτικού 
προϊόντος, βιοκτόνου, καλλυντικού 
προϊόντος ή συμπληρώματος διατροφής.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στην αγορά υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου το όνομα ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
είναι πανομοιότυπο με το όνομα ενός φαρμάκου ή περιλαμβάνει μεγάλο τμήμα του ονόματος 
ενός φαρμάκου. Στην περίπτωση των απολυμαντικών, τα προϊόντα έχουν συχνά το ίδιο όνομα 
με τα φάρμακα και τα βιοκτόνα. Έως σήμερα, η νομοθεσία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
δεν έχει ρυθμίσει επαρκώς το ζήτημα και, ως εκ τούτου, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφαλής χρήση του προϊόντος και η μη παραπλάνηση των χρηστών, το συγκεκριμένο ζήτημα θα 
πρέπει να διευκρινιστεί λεπτομερώς.

Τροπολογία 788
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 19 – σημείο 19.1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Οι ετικέτες πρέπει να παρουσιάζονται 
σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο 
αλλά μπορεί να συμπληρώνονται με μορφή 

(δ) Οι ετικέτες πρέπει να παρουσιάζονται 
σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο 
και πρέπει να συμπληρώνονται με μορφή 
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μηχανικώς αναγνώσιμη, όπως η 
ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID) ή ο 
γραμμικός κώδικας.

μηχανικώς αναγνώσιμη, όπως η 
ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID) ή ο 
γραμμικός κώδικας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ετικέτες των ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να παρουσιάζονται ταυτόχρονα σε μορφή 
αναγνώσιμη από τον άνθρωπο και σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανήματα, ώστε να καθίσταται 
εύκολη η καταχώρηση της αποκλειστικής ταυτοποίησης.

Τροπολογία 789
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 19 – σημείο 19.1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Οι ετικέτες πρέπει να παρουσιάζονται 
σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο 
αλλά μπορεί να συμπληρώνονται με μορφή 
μηχανικώς αναγνώσιμη, όπως η 
ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID) ή ο 
γραμμικός κώδικας.

(δ) Οι ετικέτες πρέπει να παρουσιάζονται 
σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο 
και να συμπληρώνονται με μορφή 
μηχανικώς αναγνώσιμη, όπως η 
ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID) ή ο 
γραμμικός κώδικας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ετικέτες των ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να ενσωματώνονται και στις δύο μορφές, 
αναγνώσιμη από τον άνθρωπο και μηχανικώς αναγνώσιμη, διότι με τη χρήση της μηχανικώς 
αναγνώσιμης μορφής επιτρέπεται τις περισσότερες φορές η ταχύτερη και ακριβέστερη σάρωση 
της ετικέτας και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, η καταχώριση της αποκλειστικής ταυτοποίησης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Τροπολογία 790
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 19 – σημείο 19.1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ



AM\936128EL.doc 123/196 PE510.767v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Οι ετικέτες πρέπει να παρουσιάζονται 
σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο 
αλλά μπορεί να συμπληρώνονται με μορφή 
μηχανικώς αναγνώσιμη, όπως η 
ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID) ή ο 
γραμμικός κώδικας.

(δ) Οι ετικέτες πρέπει να παρουσιάζονται 
σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο 
και να συμπληρώνονται με μορφή 
μηχανικώς αναγνώσιμη, όπως η 
ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID) ή ο 
γραμμικός κώδικας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ετικέτες των ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να ενσωματώνονται τόσο σε μορφή 
αναγνώσιμη από τον άνθρωπο όσο και σε μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή, διαφορετικά 
ενδέχεται να είναι δυσχερής η καταχώριση της αποκλειστικής ταυτοποίησης.

Τροπολογία 791
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος III – σημείο 19 – σημείο 19.2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) Τη μνεία «Το παρόν προϊόν αποτελεί 
ιατροτεχνολογικό προϊόν».

Or. en

Τροπολογία 792
Milan Cabrnoch

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 19 – σημείο 19.3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) Αν το ιατροτεχνολογικό προϊόν φέρει 
ένδειξη ότι είναι μίας χρήσης, πληροφορίες 
σχετικά με τα γνωστά χαρακτηριστικά και 
τους τεχνικούς παράγοντες που γνωρίζει ο 
κατασκευαστής, οι οποίοι θα μπορούσαν 

(ιβ) Αν το ιατροτεχνολογικό προϊόν φέρει 
ένδειξη ότι είναι μίας χρήσης, πληροφορίες 
σχετικά με τα γνωστά χαρακτηριστικά και 
τους τεχνικούς παράγοντες που γνωρίζει ο 
κατασκευαστής, οι οποίοι θα μπορούσαν 
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να προκαλέσουν κίνδυνο σε περίπτωση 
επαναχρησιμοποίησης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Αν, 
σύμφωνα με το τμήμα 19.1 στοιχείο γ), δεν 
χρειάζονται οδηγίες χρήσης, οι 
πληροφορίες διατίθενται στον χρήση μετά 
από αίτημά του.

να προκαλέσουν κίνδυνο σε περίπτωση 
επαναχρησιμοποίησης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Αν το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων μίας χρήσης σύμφωνα με το 
άρθρο 15 παράγραφος 4, πληροφορίες 
σχετικά με το γεγονός ότι το εν λόγω 
ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί σε καμία 
περίπτωση. Αν, σύμφωνα με το τμήμα 
19.1 στοιχείο γ), δεν χρειάζονται οδηγίες 
χρήσης, οι πληροφορίες διατίθενται στον 
χρήστη μετά από αίτημά του.

Or. cs

Τροπολογία 793
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 19 – σημείο 19.3 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιζ) Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
προβλέπεται να χρησιμοποιούνται από μη 
ειδικούς, τις περιπτώσεις στις οποίες ο 
χρήστης πρέπει να συμβουλευτεί 
επαγγελματία υγείας.

(ιζ) Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
προβλέπεται να χρησιμοποιούνται από μη 
ειδικούς, τις περιπτώσεις στις οποίες ο 
χρήστης πρέπει να συμβουλευτεί 
επαγγελματία υγείας. Τα στοιχεία των 
οδηγιών χρήσης που απευθύνονται στους 
ασθενείς πρέπει να αναθεωρούνται 
κατόπιν παροχής πληροφοριών από 
ενώσεις ασθενών, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ανταποκρίνονται 
πραγματικά στις ανάγκες των ασθενών 
και ότι είναι κατανοητά και προσιτά.

Or. en

Τροπολογία 794
Milan Cabrnoch
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) έναν κατάλογο των διαφορετικών 
γλωσσών για τα κράτη μέλη στην αγορά 
των οποίων προβλέπεται να διατεθεί το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

(β) έναν σύνδεσμο για κατάλογο των 
κρατών μελών στην αγορά των οποίων 
διατίθεται το ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Or. cs

Τροπολογία 795
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο φάκελος περιλαμβάνει περίληψη Ο φάκελος περιλαμβάνει όλες τις 
υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά με:

Or. de

Αιτιολόγηση

Ως οι κύριοι χρήστες των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και δεδομένου ότι οι ιατροί είναι 
υπεύθυνοι για την ασφάλεια των ασθενών τους, πρέπει οι επαγγελματίες υγείας να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα τεχνικά και κλινικά δεδομένα τα οποία διατίθενται από τους 
κατασκευαστές, προκειμένου να επιλέγουν τα καταλληλότερα προϊόντα για τους ασθενείς τους 
και να τους ενημερώνουν ανάλογα.

Τροπολογία 796
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο φάκελος περιλαμβάνει περίληψη Ο φάκελος περιλαμβάνει όλες τις 
διαθέσιμες πληροφορίες που άπτονται

Or. en
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Τροπολογία 797
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙI – παράγραφος 1 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Εάν το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
προβλέπεται να συνδεθεί με άλλο(-α) 
προϊόν(-τα) για να λειτουργήσει σύμφωνα 
με την προβλεπόμενη χρήση του, 
περιλαμβάνεται περιγραφή του 
συνδυασμού αυτού, καθώς και απόδειξη 
της συμμόρφωσής του με τις γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων όταν 
είναι συνδεδεμένο με οποιοδήποτε 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ή προϊόντα 
λαμβανομένων υπόψη των 
χαρακτηριστικών που καθορίζει ο 
κατασκευαστής.

(ε) Εάν το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
προβλέπεται να συνδεθεί, μέσω ενός 
συστήματος σύνδεσης, με άλλο(-α) 
προϊόν(-τα) για να λειτουργήσει σύμφωνα 
με την προβλεπόμενη χρήση του, 
περιλαμβάνεται περιγραφή του 
συνδυασμού αυτού, καθώς και απόδειξη 
της συμμόρφωσής του με τις γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων όταν 
είναι συνδεδεμένο με οποιοδήποτε 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ή προϊόντα 
λαμβανομένων υπόψη των 
χαρακτηριστικών που καθορίζει ο
κατασκευαστής. Ένας τέτοιος 
συνδυασμός σύνδεσης θα πρέπει να 
λαμβάνει έγκριση ώστε να διασφαλίζεται 
η προοριζόμενη χρήση και η θεραπεία 
του ασθενούς.

Or. it

Τροπολογία 798
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η σήμανση CE συνίσταται στα αρχικά 
«CE» με την ακόλουθη μορφή:

1. Η σήμανση CE συνίσταται στα αρχικά 
«CE» με την προσθήκη της φράσης 
«ιατροτεχνολογικό προϊόν» με την 
ακόλουθη μορφή:

Or. de
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Τροπολογία 799
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

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 αντί για «ελάχιστες 
απαιτήσεις» να γίνεται λόγος για «απαιτήσεις» προς τους κοινοποιημένους οργανισμούς. 
Επιπλέον, αυτή η ορολογία αντιστοιχεί στην ορολογία που αφορά κοινοποιημένους 
οργανισμούς στο πλαίσιο της απόφασης αριθ. 768/2008/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου.

Τροπολογία 800
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Or. en

Τροπολογία 801
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι 
οργανισμός που ενεργεί ως τρίτο πρόσωπο, 
δηλαδή ανεξάρτητα από τον 
κατασκευαστή του προϊόντος για το οποίο 
εκτελεί τις δραστηριότητες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης. Επίσης, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός είναι 
ανεξάρτητος από οποιονδήποτε οικονομικό 
φορέα έχει συμφέρον από το προϊόν, 
καθώς και από οποιονδήποτε ανταγωνιστή 
του κατασκευαστή.

1.2.1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, 
συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού 
του, είναι οργανισμός που ενεργεί ως τρίτο 
πρόσωπο, δηλαδή ανεξάρτητα από τον 
κατασκευαστή του προϊόντος για το οποίο 
εκτελεί τις δραστηριότητες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης. Επίσης, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός είναι 
ανεξάρτητος από οποιονδήποτε οικονομικό 
φορέα έχει συμφέρον από το προϊόν, 
καθώς και από οποιονδήποτε ανταγωνιστή 
του κατασκευαστή. Αυτό δεν αποκλείει 
την άσκηση ενδεχομένως 
δραστηριοτήτων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για τους οικονομικούς 
φορείς ή τους ανταγωνιστές που 
αναφέρονται ανωτέρω.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση ότι η παρούσα απαίτηση εφαρμόζεται επίσης στο προσωπικό που απασχολούν οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί. Διευκρίνιση ότι ένας κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να ασκεί 
δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για διαφορετικούς οικονομικούς φορείς που 
παράγουν διαφορετικά ή παρόμοια προϊόντα.

Τροπολογία 802
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.4. Η αμεροληψία των κοινοποιημένων 
οργανισμών, των διευθυντικών στελεχών 
τους και του προσωπικού αξιολόγησης 
είναι εγγυημένη. Η αμοιβή των 
διευθυντικών στελεχών ενός 
κοινοποιημένου οργανισμού, καθώς και
του προσωπικού που διενεργεί τις 
αξιολογήσεις δεν εξαρτάται από τα 

1.2.4. Η αμεροληψία των κοινοποιημένων 
οργανισμών, των διευθυντικών στελεχών 
τους, του προσωπικού αξιολόγησης και
των υπεργολάβων είναι εγγυημένη. Η 
αμοιβή των διευθυντικών στελεχών ενός 
κοινοποιημένου οργανισμού, του
προσωπικού που διενεργεί τις 
αξιολογήσεις, καθώς και των 
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αποτελέσματα των αξιολογήσεων. υπεργολάβων, δεν εξαρτάται από τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που ένας κοινοποιημένος οργανισμός χρησιμοποιεί εξωτερικούς συμβούλους στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, οι εν λόγω εξωτερικοί σύμβουλοι πρέπει να υπόκεινται στις 
ίδιες απαιτήσεις που επιβάλλονται και στο προσωπικό του κοινοποιημένου οργανισμού.

Τροπολογία 803
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 1 – σημείο 1.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κοινοποιημένος οργανισμός διαθέτει 
τους απαιτούμενους χρηματοοικονομικούς 
πόρους για τη διενέργεια των 
δραστηριοτήτων του όσον αφορά την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης και των 
σχετικών επιχειρηματικών συναλλαγών. 
Τεκμηριώνει και παρέχει αποδείξεις 
σχετικά με τη χρηματοοικονομική του 
ικανότητα και την οικονομική του 
βιωσιμότητα, λαμβανομένων υπόψη των 
ειδικών συνθηκών κατά τη διάρκεια μιας 
αρχικής φάσης εκκίνησης.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός, 
συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών 
του, διαθέτει τους απαιτούμενους 
χρηματοοικονομικούς πόρους για τη 
διενέργεια των δραστηριοτήτων του όσον 
αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
και των σχετικών επιχειρηματικών 
συναλλαγών. Τεκμηριώνει και παρέχει 
αποδείξεις σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική του ικανότητα και την 
οικονομική του βιωσιμότητα, 
λαμβανομένων υπόψη των ειδικών 
συνθηκών κατά τη διάρκεια μιας αρχικής 
φάσης εκκίνησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση υψηλότατου επιπέδου ασφάλειας, όλες οι θυγατρικές ενός κοινοποιημένου 
οργανισμού πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις που επιβάλλονται και στον ίδιο τον 
κοινοποιημένο οργανισμό.

Τροπολογία 804
Holger Krahmer
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο οι υπεργολάβοι να τηρούν τα ίδια υψηλά πρότυπα με το προσωπικό του 
κοινοποιημένου οργανισμού που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση.

Τροπολογία 805
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 1 – σημείο 1.6 – σημείο 1.6.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
ακολουθεί κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος 
μεταξύ άλλων καλύπτει θέματα θεμιτών 
επιχειρηματικών πρακτικών για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς στον τομέα 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ο 
οποίος είναι αποδεκτός από τις εθνικές 

διαγράφεται
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αρχές που είναι αρμόδιες για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς. Ο 
κώδικας δεοντολογίας προβλέπει 
μηχανισμό παρακολούθησης και 
επαλήθευσης της εφαρμογής του από 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κώδικας δεοντολογίας καταρτίστηκε από την πλειονότητα των κοινοποιημένων οργανισμών 
με το σκεπτικό της πρωτοβουλίας εθελοντικής αυτορρύθμισης. Ερείδεται στο ισχύον ρυθμιστικό 
πλαίσιο και υπόκειται σε συνεχείς τροποποιήσεις από τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Για 
τον λόγο αυτόν, ο κανονισμός δεν πρέπει να παραπέμπει στο συγκεκριμένο έγγραφο μη 
νομοθετικού χαρακτήρα. Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στον κανονισμό σημαντικά 
στοιχεία του περιεχομένου του κώδικα δεοντολογίας τα οποία δεν καλύπτονται μέχρι στιγμής 
από τις «Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί».

Τροπολογία 806
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2 – σημείο 2.2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2. Το σύστημα του κοινοποιημένου 
οργανισμού για τη διαχείριση της 
ποιότητας καλύπτει τουλάχιστον τα εξής:

2.2. Το σύστημα του κοινοποιημένου 
οργανισμού και των υπεργολάβων του για 
τη διαχείριση της ποιότητας καλύπτει 
τουλάχιστον τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη υψηλότατου επιπέδου ασφάλειας, είναι σκόπιμο η 
παρούσα απαίτηση να εφαρμόζεται επίσης στους υπεργολάβους των κοινοποιημένων 
οργανισμών.

Τροπολογία 807
Holger Krahmer
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2 – σημείο 2.2 – περίπτωση 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τη συνεχή κατάρτιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο το σύστημα του κοινοποιημένου οργανισμού για τη διαχείριση της ποιότητας να 
περιλαμβάνει προγράμματα τακτικής κατάρτισης.

Τροπολογία 808
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1.1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι 
σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα που 
του έχουν ανατεθεί βάσει του παρόντος 
κανονισμού με υψηλότατο βαθμό 
επαγγελματικής ακεραιότητας και την 
απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στον 
συγκεκριμένο τομέα είτε τα καθήκοντα 
αυτά εκτελούνται από τον ίδιο τον 
κοινοποιημένο οργανισμό είτε εξ ονόματός 
του και υπό την ευθύνη του.

3.1.1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός και οι 
υπεργολάβοι του είναι σε θέση να εκτελεί 
όλα τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί 
βάσει του παρόντος κανονισμού με 
υψηλότατο βαθμό επαγγελματικής 
ακεραιότητας και την απαιτούμενη τεχνική 
επάρκεια στον συγκεκριμένο τομέα είτε τα 
καθήκοντα αυτά εκτελούνται από τον ίδιο 
τον κοινοποιημένο οργανισμό είτε εξ 
ονόματός του και υπό την ευθύνη του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη υψηλότατου επιπέδου ασφάλειας, είναι σκόπιμο η 
παρούσα απαίτηση να εφαρμόζεται επίσης στους υπεργολάβους των κοινοποιημένων 
οργανισμών.

Τροπολογία 809
Zofija Mazej Kukovič
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1.1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι 
σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα που 
του έχουν ανατεθεί βάσει του παρόντος 
κανονισμού με υψηλότατο βαθμό 
επαγγελματικής ακεραιότητας και την 
απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στον 
συγκεκριμένο τομέα είτε τα καθήκοντα 
αυτά εκτελούνται από τον ίδιο τον 
κοινοποιημένο οργανισμό είτε εξ ονόματός 
του και υπό την ευθύνη του.

3.1.1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι 
σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα που 
του έχουν ανατεθεί βάσει του παρόντος 
κανονισμού με υψηλότατο βαθμό 
επαγγελματικής ακεραιότητας και την 
απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στον 
συγκεκριμένο τομέα είτε τα καθήκοντα 
αυτά εκτελούνται από τον ίδιο τον 
κοινοποιημένο οργανισμό είτε εξ ονόματός 
του και υπό την ευθύνη του. Η διαδικασία 
παρακολουθείται προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι διαθέτει το απαιτούμενο 
επίπεδο ποιότητας.

Or. sl

Τροπολογία 810
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, διαθέτει το αναγκαίο 
προσωπικό και κατέχει ή έχει πρόσβαση 
στον αναγκαίο εξοπλισμό και 
εγκαταστάσεις για τη σωστή εκτέλεση των 
τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που 
συνεπάγονται οι δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις 
οποίες έχει κοινοποιηθεί.

Ειδικότερα, διαθέτει το αναγκαίο 
προσωπικό και κατέχει ή έχει πρόσβαση 
στον αναγκαίο εξοπλισμό και 
εγκαταστάσεις για τη σωστή εκτέλεση των 
τεχνικών, επιστημονικών και διοικητικών 
καθηκόντων που συνεπάγονται οι 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για τις οποίες έχει 
κοινοποιηθεί.

Or. en

Τροπολογία 811
Marina Yannakoudakis
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Παρότι προβλέπεται η χρήση του μόνιμου 
«εσωτερικού» προσωπικού, οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί πρέπει να 
έχουν την ευελιξία να προσλαμβάνουν, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες σε ad hoc και 
προσωρινή βάση.

Or. en

Τροπολογία 812
Philippe Juvin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 813
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο 
με την αξιολόγηση πρέπει να 
πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές 
επιθεωρήσεις τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο σε όλους τους τόπους παραγωγής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τα 
οποία υπάρχει εύλογη ανησυχία. 
Αιφνιδιαστική επιθεώρηση σημαίνει ότι ο 
κατασκευαστής ουδέποτε ενημερώνεται 
για την πιθανή ημερομηνία και ώρα της 
επιθεώρησης.
Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο 
με την αξιολόγηση πρέπει να ενημερώνει 
τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών 
μελών που εμπλέκονται στην παραγωγή 
και τη διάθεση στην αγορά του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος για τα 
αποτελέσματα των ετήσιων 
επιθεωρήσεων. Τα αποτελέσματα 
τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση.
Πρέπει επίσης να υποβάλουν στην 
αρμόδια εθνική αρχή έναν απολογισμό 
των ετήσιων επιθεωρήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 814
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εσωτερικό προσωπικό του κοινοποιημένου οργανισμού πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα 
προσόντα για να αναλάβει την αξιολόγηση των τεχνικών και κλινικών φακέλων ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή για να προβεί σε εκτίμηση της ποιότητας και της 
καταλληλότητας μιας αξιολόγησης που έχει ανατεθεί σε υπεργολάβο του κοινοποιημένου 
οργανισμού.

Τροπολογία 815
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1.2. Ανά πάσα στιγμή, για κάθε 
διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
και για κάθε κατηγορία προϊόντων για τα 
οποία έχει κοινοποιηθεί, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός πρέπει να διαθέτει στους 
κόλπους του το αναγκαίο διοικητικό, 

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

τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό με 
ιατρικές, τεχνικές και, εφόσον είναι 
εφικτό, φαρμακευτικές γνώσεις και 
επαρκή και κατάλληλη εμπειρία όσον 
αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και 
τις αντίστοιχες τεχνολογίες για την 
εκτέλεση των καθηκόντων που αφορούν 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των κλινικών δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 816
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
τεκμηριώνει με σαφήνεια το εύρος και τα 
όρια των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων 
και των ευθυνών του προσωπικού το οποίο 
συμμετέχει στις δραστηριότητες 
αξιολόγησης και ενημερώνει το προσωπικό 
αυτό σχετικά.

3.1.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
τεκμηριώνει με σαφήνεια το εύρος και τα 
όρια των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων 
και των ευθυνών του προσωπικού, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
υπεργολάβων και θυγατρικών, το οποίο 
συμμετέχει στις δραστηριότητες 
αξιολόγησης και ενημερώνει το προσωπικό 
αυτό σχετικά.

Or. en

Τροπολογία 817
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
καθιερώνει και τεκμηριώνει κριτήρια 
προσόντων και διαδικασίες για την επιλογή 

3.2.1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
καθιερώνει και τεκμηριώνει κριτήρια 
προσόντων και διαδικασίες για την επιλογή 



PE510.767v01-00 138/196 AM\936128EL.doc

EL

και την εξουσιοδότηση των ατόμων που 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης (γνώσεις, 
εμπειρία και άλλες ικανότητες που 
απαιτούνται) και την απαιτούμενη 
κατάρτιση (αρχική και συνεχής 
κατάρτιση). Τα κριτήρια προσόντων 
καλύπτουν τις διάφορες λειτουργίες στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης (π.χ. εσωτερικός έλεγχος, 
αξιολόγηση/δοκιμή προϊόντος, εξέταση 
φακέλου σχεδιασμού/αρχείου, λήψη 
αποφάσεων), καθώς και τα προϊόντα, τις 
τεχνολογίες και τους τομείς (π.χ. 
βιοσυμβατότητα, αποστείρωση, ιστοί και 
κύτταρα ανθρώπινης και ζωικής 
προέλευσης, κλινική αξιολόγηση) στο 
πλαίσιο της εντολής.

και την εξουσιοδότηση των ατόμων που 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης (γνώσεις, 
εμπειρία και άλλες ικανότητες που 
απαιτούνται) και την απαιτούμενη 
κατάρτιση (αρχική και συνεχής 
κατάρτιση). Τα κριτήρια προσόντων 
καλύπτουν τις διάφορες λειτουργίες στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης (π.χ. εσωτερικός έλεγχος, 
αξιολόγηση/δοκιμή προϊόντος, εξέταση 
φακέλου σχεδιασμού/αρχείου, λήψη 
αποφάσεων), καθώς και τα προϊόντα, τις 
τεχνολογίες και τους τομείς (π.χ. 
βιοσυμβατότητα, αποστείρωση, ιστοί και 
κύτταρα ανθρώπινης και ζωικής 
προέλευσης, κλινική αξιολόγηση, 
διαχείριση κινδύνου) στο πλαίσιο της 
εντολής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις προσόντων που πρέπει να πληροί το προσωπικό των κοινοποιημένων 
οργανισμών πρέπει να περιλαμβάνουν τη «διαχείριση κινδύνου».

Τροπολογία 818
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός
καθιερώνει και τεκμηριώνει κριτήρια 
προσόντων και διαδικασίες για την επιλογή 
και την εξουσιοδότηση των ατόμων που 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης (γνώσεις, 
εμπειρία και άλλες ικανότητες που 
απαιτούνται) και την απαιτούμενη 
κατάρτιση (αρχική και συνεχής 
κατάρτιση). Τα κριτήρια προσόντων 

3.2.1. Το ΣΟΙΠ καθιερώνει και 
τεκμηριώνει τις υψηλού επιπέδου αρχές 
επάρκειας, καθώς και κριτήρια 
προσόντων και διαδικασίες για την επιλογή 
και την εξουσιοδότηση των ατόμων που 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης (γνώσεις, 
εμπειρία και άλλες ικανότητες που 
απαιτούνται) και την απαιτούμενη 
κατάρτιση (αρχική και συνεχής 
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καλύπτουν τις διάφορες λειτουργίες στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης (π.χ. εσωτερικός έλεγχος, 
αξιολόγηση/δοκιμή προϊόντος, εξέταση 
φακέλου σχεδιασμού/αρχείου, λήψη 
αποφάσεων), καθώς και τα προϊόντα, τις 
τεχνολογίες και τους τομείς (π.χ. 
βιοσυμβατότητα, αποστείρωση, ιστοί και 
κύτταρα ανθρώπινης και ζωικής 
προέλευσης, κλινική αξιολόγηση) στο 
πλαίσιο της εντολής.

κατάρτιση). Τα κριτήρια προσόντων 
καλύπτουν τις διάφορες λειτουργίες στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης (π.χ. εσωτερικός έλεγχος, 
αξιολόγηση/δοκιμή προϊόντος, εξέταση 
φακέλου σχεδιασμού/αρχείου, λήψη 
αποφάσεων), καθώς και τα προϊόντα, τις 
τεχνολογίες και τους τομείς (π.χ. 
βιοσυμβατότητα, αποστείρωση, ιστοί και 
κύτταρα ανθρώπινης και ζωικής 
προέλευσης, κλινική αξιολόγηση) στο 
πλαίσιο της εντολής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αρχές, και όχι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, θεσπίζουν 
εναρμονισμένα κριτήρια επάρκειας και προσόντων, είναι σκόπιμο οι αρχές, ενεργώντας μέσω 
του ΣΟΙΠ, να θεσπίζουν κριτήρια σχετικά με την επάρκεια και τα προσόντα του προσωπικού 
των κοινοποιημένων οργανισμών που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, 
καθώς και τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή.

Τροπολογία 819
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικά κριτήρια προσόντων ορίζονται για 
την αξιολόγηση των πτυχών της 
βιοσυμβατότητας, της κλινικής 
αξιολόγησης και των διαφόρων τύπων των 
διαδικασιών αποστείρωσης.

Ειδικά κριτήρια προσόντων ορίζονται για 
την αξιολόγηση των πτυχών της 
βιοσυμβατότητας, της ασφάλειας, της 
κλινικής αξιολόγησης και των διαφόρων 
τύπων των διαδικασιών αποστείρωσης.

Or. en

Τροπολογία 820
Zofija Mazej Kukovič
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τις κατηγορίες προσόντων (γνώσεις, 
εμπειρία και άλλες ικανότητες) που 
απαιτούνται για την διενέργεια των 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης όσον 
αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
καθώς και τα σχετικά κριτήρια προσόντων·

– τις κατηγορίες προσόντων (γνώσεις, 
εμπειρία και άλλες ικανότητες) που 
απαιτούνται για την διενέργεια των 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης βάσει 
προτύπων όσον αφορά τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και τα 
σχετικά κριτήρια προσόντων·

Or. sl

Τροπολογία 821
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3 – περίπτωση 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– επαρκή προϋπηρεσία / πείρα, 
τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σε 
κοινοποιημένο οργανισμό, όσον αφορά τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης βάσει του παρόντος 
κανονισμού ή προγενέστερων 
εφαρμοστέων οδηγιών. Το προσωπικό 
του κοινοποιημένου οργανισμού που 
συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων 
πιστοποίησης δεν συμμετείχε στην 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης βάσει της 
οποίας λαμβάνεται η εκάστοτε απόφαση 
πιστοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κώδικας δεοντολογίας καταρτίστηκε από την πλειονότητα των κοινοποιημένων οργανισμών 
με το σκεπτικό της πρωτοβουλίας εθελοντικής αυτορρύθμισης. Ερείδεται στο ισχύον ρυθμιστικό 
πλαίσιο και υπόκειται σε συνεχείς τροποποιήσεις από τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Για 
τον λόγο αυτόν, ο κανονισμός δεν πρέπει να παραπέμπει στο συγκεκριμένο έγγραφο μη 
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νομοθετικού χαρακτήρα. Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στον κανονισμό σημαντικά 
στοιχεία του περιεχομένου του κώδικα δεοντολογίας τα οποία δεν καλύπτονται μέχρι στιγμής 
από τις «Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί».

Τροπολογία 822
Marina Yannakoudakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3.2.4. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
διαθέτουν σε διαρκή βάση προσωπικό με 
εμπειρογνωσία στον σχεδιασμό κλινικής 
έρευνας, στις ιατρικές στατιστικές, στη 
διαχείριση νοσηλευομένων, στις ορθές 
κλινικές πρακτικές στον τομέα των 
κλινικών ερευνών και, εφόσον είναι 
εφικτό, στη φαρμακευτική. Παρότι 
προβλέπεται η χρήση του μόνιμου 
«εσωτερικού» προσωπικού, οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί πρέπει να 
έχουν την ευελιξία να προσλαμβάνουν, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες σε ad hoc και 
προσωρινή βάση.
Το προσωπικό αυτό εντάσσεται στη 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων του 
κοινοποιημένου οργανισμού με σταθερό 
ρυθμό ώστε:

Or. en

Τροπολογία 823
Mairead McGuinness

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– να διασφαλίζει ανεξαρτησία και 
αντικειμενικότητα και να γνωστοποιεί 
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δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 824
Holger Krahmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3.2.5. Ειδικός προϊόντων: το προσωπικό 
που είναι υπεύθυνο για την ανασκόπηση 
που αφορά τα προϊόντα, όπως η εξέταση 
του φακέλου σχεδιασμού ή η εξέταση 
τύπου ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας ΙΙΙ, ιδίως όσον αφορά θέματα 
όπως η κλινική αξιολόγηση, η βιολογική 
ασφάλεια, η αποστείρωση, η επικύρωση 
λογισμικού, διαθέτει τα ακόλουθα 
αποδεδειγμένα προσόντα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κώδικας δεοντολογίας καταρτίστηκε από την πλειονότητα των κοινοποιημένων οργανισμών 
με το σκεπτικό της πρωτοβουλίας εθελοντικής αυτορρύθμισης. Ερείδεται στο ισχύον ρυθμιστικό 
πλαίσιο και υπόκειται σε συνεχείς τροποποιήσεις από τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Για 
τον λόγο αυτόν, ο κανονισμός δεν πρέπει να παραπέμπει στο συγκεκριμένο έγγραφο μη 
νομοθετικού χαρακτήρα. Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στον κανονισμό σημαντικά 
στοιχεία του περιεχομένου του κώδικα δεοντολογίας τα οποία δεν καλύπτονται μέχρι στιγμής 
από τις «Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί».

Τροπολογία 825
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

για την ανασκόπηση που αφορά τα 
προϊόντα (εξέταση του φακέλου 
σχεδιασμού, εξέταση της τεκμηρίωσης των 
τεχνικών στοιχείων ή εξέταση τύπου η 
οποία περιλαμβάνει θέματα όπως η κλινική 
αξιολόγηση, η βιολογική ασφάλεια, η 
αποστείρωση, η επικύρωση λογισμικού) 
διαθέτει τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα
που προβλέπονται από τα κράτη μέλη. Τα 
απαιτούμενα ειδικά προσόντα 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα:

Or. lt

Τροπολογία 826
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.5α. Αξιολογητής προϊόντων: το 
προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την 
ανασκόπηση που αφορά τα προϊόντα 
(εξέταση του τεχνικού φακέλου) ή 
εξέταση τύπου των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων κατηγορίας ΙΙα/ΙΙβ διαθέτει τα 
ακόλουθα αποδεδειγμένα προσόντα:
– πτυχίο πανεπιστημιακής ή ανώτερης 
τεχνικής σχολής ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο 
σε σχετικές σπουδές π.χ. ιατρική, φυσικές 
επιστήμες ή μηχανική·
– τετραετή επαγγελματική πείρα στον 
τομέα των προϊόντων υγείας ή άλλο 
σχετικό τομέα (π.χ. βιομηχανία, 
εσωτερικός έλεγχος, υγειονομική 
περίθαλψη, ερευνητική εμπειρία), ενώ τα 
δύο έτη της πείρας αυτής πρέπει να είναι 
στον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη 
δοκιμή ή τη χρήση του προϊόντος (όπως 
ορίζεται στο πλαίσιο μιας ομάδας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
κοινόχρηστης ονομασίας) ή της 
τεχνολογίας που πρόκειται να αξιολογηθεί 
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ή να συνδέεται με τα επιστημονικά 
θέματα που πρόκειται να αξιολογηθούν·
– κατάλληλες γνώσεις των απαιτήσεων 
γενικής ασφάλειας και επιδόσεων που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς και 
τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
ή/και εκτελεστικές πράξεις, τα 
εναρμονισμένα πρότυπα, τις κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές και τα έγγραφα 
καθοδήγησης·
– κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία στη 
διαχείριση κινδύνου και τα σχετικά 
πρότυπα και έγγραφα καθοδήγησης για 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα·
– αφενός, κατάλληλες γνώσεις και 
εμπειρία στις διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης που καθορίζονται στα 
παραρτήματα VIII έως X, ιδίως όσον 
αφορά τις πτυχές τις οποίες έχουν 
αναλάβει, και, αφετέρου, επαρκή 
εξουσιοδότηση για τη διενέργεια των 
αξιολογήσεων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κώδικας δεοντολογίας καταρτίστηκε από την πλειονότητα των κοινοποιημένων οργανισμών 
με το σκεπτικό της πρωτοβουλίας εθελοντικής αυτορρύθμισης. Ερείδεται στο ισχύον ρυθμιστικό 
πλαίσιο και υπόκειται σε συνεχείς τροποποιήσεις από τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Για
τον λόγο αυτόν, ο κανονισμός δεν πρέπει να παραπέμπει στο συγκεκριμένο έγγραφο μη 
νομοθετικού χαρακτήρα. Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στον κανονισμό σημαντικά 
στοιχεία του περιεχομένου του κώδικα δεοντολογίας τα οποία δεν καλύπτονται μέχρι στιγμής 
από τις «Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί».

Τροπολογία 827
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.5 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τετραετή επαγγελματική πείρα στον 
τομέα των προϊόντων υγείας ή άλλο 

– τετραετή επαγγελματική πείρα στον 
τομέα των προϊόντων υγείας ή άλλο 
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σχετικό τομέα (π.χ. βιομηχανία, 
εσωτερικός έλεγχος, υγειονομική 
περίθαλψη, ερευνητική εμπειρία), ενώ τα 
δύο έτη της πείρας αυτής πρέπει να είναι 
στον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη δοκιμή 
ή τη χρήση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος ή της τεχνολογίας που πρόκειται 
να αξιολογηθεί ή να συνδέεται με τα 
επιστημονικά θέματα που πρόκειται να 
αξιολογηθούν·

σχετικό τομέα (π.χ. βιομηχανία, 
εσωτερικός έλεγχος, υγειονομική 
περίθαλψη, ερευνητική εμπειρία), ενώ τα 
δύο έτη της πείρας αυτής πρέπει να είναι 
στον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη δοκιμή 
ή τη χρήση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος (όπως ορίζεται στο πλαίσιο 
μιας ομάδας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων κοινόχρηστης ονομασίας) ή 
της τεχνολογίας που πρόκειται να 
αξιολογηθεί ή να συνδέεται με τα 
επιστημονικά θέματα που πρόκειται να 
αξιολογηθούν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κώδικας δεοντολογίας καταρτίστηκε από την πλειονότητα των κοινοποιημένων οργανισμών 
με το σκεπτικό της πρωτοβουλίας εθελοντικής αυτορρύθμισης. Ερείδεται στο ισχύον ρυθμιστικό 
πλαίσιο και υπόκειται σε συνεχείς τροποποιήσεις από τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Για 
τον λόγο αυτόν, ο κανονισμός δεν πρέπει να παραπέμπει στο συγκεκριμένο έγγραφο μη 
νομοθετικού χαρακτήρα. Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στον κανονισμό σημαντικά 
στοιχεία του περιεχομένου του κώδικα δεοντολογίας τα οποία δεν καλύπτονται μέχρι στιγμής 
από τις «Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί».

Τροπολογία 828
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.5 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– επιπλέον, τα προσόντα βασίζονται σε 
τεχνική ή επιστημονική ειδίκευση, π.χ. 
αποστείρωση, βιοσυμβατότητα, ζωικός 
ιστός, ανθρώπινος ιστός, λογισμικό, 
λειτουργική ασφάλεια, κλινική 
αξιολόγησης, ηλεκτρική ασφάλεια, 
συσκευασία·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κώδικας δεοντολογίας καταρτίστηκε από την πλειονότητα των κοινοποιημένων οργανισμών 
με το σκεπτικό της πρωτοβουλίας εθελοντικής αυτορρύθμισης. Ερείδεται στο ισχύον ρυθμιστικό 
πλαίσιο και υπόκειται σε συνεχείς τροποποιήσεις από τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Για 
τον λόγο αυτόν, ο κανονισμός δεν πρέπει να παραπέμπει στο συγκεκριμένο έγγραφο μη 
νομοθετικού χαρακτήρα. Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στον κανονισμό σημαντικά 
στοιχεία του περιεχομένου του κώδικα δεοντολογίας τα οποία δεν καλύπτονται μέχρι στιγμής 
από τις «Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί».

Τροπολογία 829
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.5 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία όσον 
αφορά την κλινική αξιολόγηση·

Or. en

Τροπολογία 830
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.5 – περίπτωση 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης για 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ υποβάλλουν στο ΣΟΙΠ 
κατάλογο όλων των εσωτερικών και 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που 
διενεργούν την αξιολόγηση των κλινικών 
και μη κλινικών τμημάτων της 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Το 
ΣΟΙΠ έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε 
επαλήθευση της καταλληλότητας των 
προσόντων των εμπειρογνωμόνων που 
επιλέγονται και δημοσιοποιεί τον 



AM\936128EL.doc 147/196 PE510.767v01-00

EL

κατάλογο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανωτέρω διάταξη θα συμβάλει στην εξασφάλιση απόλυτης διαφάνειας και κατάλληλων 
προσόντων για τους εμπειρογνώμονες των κοινοποιημένων οργανισμών.

Τροπολογία 831
Holger Krahmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κώδικας δεοντολογίας καταρτίστηκε από την πλειονότητα των κοινοποιημένων οργανισμών 
με το σκεπτικό της πρωτοβουλίας εθελοντικής αυτορρύθμισης. Ερείδεται στο ισχύον ρυθμιστικό 
πλαίσιο και υπόκειται σε συνεχείς τροποποιήσεις από τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Για 
τον λόγο αυτόν, ο κανονισμός δεν πρέπει να παραπέμπει στο συγκεκριμένο έγγραφο μη 
νομοθετικού χαρακτήρα. Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στον κανονισμό σημαντικά 
στοιχεία του περιεχομένου του κώδικα δεοντολογίας τα οποία δεν καλύπτονται μέχρι στιγμής 
από τις «Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί».

Τροπολογία 832
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

για τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το 
σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που 
εφαρμόζει ο κατασκευαστής διαθέτει τα 
απαιτούμενα ειδικά προσόντα που 
προβλέπονται από τα κράτη μέλη. Τα 
απαιτούμενα ειδικά προσόντα 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα:

Or. lt

Τροπολογία 833
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.6 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα προσόντα βασίζονται στην 
τεχνολογία που ορίζεται από την 
κωδικοποίηση IAF / EAC ή ισοδύναμη 
κωδικοποίηση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κώδικας δεοντολογίας καταρτίστηκε από την πλειονότητα των κοινοποιημένων οργανισμών 
με το σκεπτικό της πρωτοβουλίας εθελοντικής αυτορρύθμισης. Ερείδεται στο ισχύον ρυθμιστικό 
πλαίσιο και υπόκειται σε συνεχείς τροποποιήσεις από τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Για 
τον λόγο αυτόν, ο κανονισμός δεν πρέπει να παραπέμπει στο συγκεκριμένο έγγραφο μη 
νομοθετικού χαρακτήρα. Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στον κανονισμό σημαντικά 
στοιχεία του περιεχομένου του κώδικα δεοντολογίας τα οποία δεν καλύπτονται μέχρι στιγμής 
από τις «Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί».

Τροπολογία 834
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – σημείο 3.4 – σημείο 3.4.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.4.3. Όταν χρησιμοποιούνται υπεργολάβοι 
ή εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ιδίως 

3.4.3. Όταν χρησιμοποιούνται υπεργολάβοι 
ή εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ιδίως 
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όσον αφορά πρωτότυπα, επεμβατικά και 
εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή 
τεχνολογίες, ο κοινοποιημένος οργανισμός 
διαθέτει επαρκή ίδια ικανότητα σε κάθε 
τομέα προϊόντος για τον οποίο έχει οριστεί 
ως επικεφαλής της αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, ώστε να ελέγχει την 
καταλληλότητα και την εγκυρότητα των 
γνωμοδοτήσεων των εμπειρογνωμόνων και 
να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την 
πιστοποίηση.

όσον αφορά πρωτότυπα, επεμβατικά και 
εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή 
τεχνολογίες, ο κοινοποιημένος οργανισμός 
διαθέτει επαρκή ίδια ικανότητα σε κάθε 
τομέα προϊόντος, αγωγής ή ιατρικής 
ειδικότητας, για τον οποίο έχει οριστεί ως 
επικεφαλής της αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, ώστε να ελέγχει την 
καταλληλότητα και την εγκυρότητα των 
γνωμοδοτήσεων των εμπειρογνωμόνων και 
να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την 
πιστοποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επάρκεια των προσόντων των κοινοποιημένων οργανισμών δεν πρέπει να προσδιορίζεται με 
βάση την επάρκεια μόνο στον τομέα του προϊόντος, αλλά και στον τομέα της θεραπευτικής 
αγωγής ή της ιατρικής ειδικότητας.

Τροπολογία 835
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ελάχιστος χρόνος για τις 
αξιολογήσεις ελέγχου του κοινοποιημένου 
οργανισμού
– Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
προσδιορίζουν τη διάρκεια ελέγχου για 
τους αρχικούς ελέγχους του σταδίου 1 και 
του σταδίου 2, καθώς και των ελέγχων 
εποπτείας για κάθε αιτούντα και κάθε 
πιστοποιημένο πελάτη.
– Ο πραγματικός αριθμός των μελών 
προσωπικού στις εγκαταστάσεις του 
κατασκευαστή, περιλαμβανομένων όλων 
των επιμέρους εγκαταστάσεων του 
κατασκευαστή που καλύπτονται από το 
πιστοποιητικό, χρησιμοποιείται ως βάση 
για τον υπολογισμό της διάρκειας 
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ελέγχου.
– Ενδείκνυται να χρησιμοποιείται ως 
βάση για τη διάρκεια ελέγχου ο 
πραγματικός αριθμός τω μελών 
προσωπικού του οργανισμού, η 
πολυπλοκότητα των διαδικασιών στο 
πλαίσιο του οργανισμού, η φύση και τα 
χαρακτηριστικά των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ελέγχου και οι διάφορες 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή και τον χειρισμό των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η 
διάρκεια ελέγχου υπόκειται σε 
προσαρμογές με βάση τυχόν σημαντικούς 
παράγοντες που εφαρμόζονται 
αποκλειστικά και μόνο στον ελεγχόμενο 
οργανισμό. Είναι σκόπιμο ο 
κοινοποιημένος οργανισμός να ασκεί 
διακριτική ευχέρεια ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οιαδήποτε 
διαφοροποίηση της διάρκειας ελέγχου δεν 
θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα 
των ελέγχων.
–Η διάρκεια όλων των 
προγραμματισμένων επιτόπιων ελέγχων 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έναν 
ελεγκτή/ημέρα.
– Η πιστοποίηση πολλαπλών τόπων 
κατασκευής στο πλαίσιο ενός 
συστήματος διασφάλισης της ποιότητας 
δεν μπορεί να βασίζεται σε σύστημα 
δειγματοληψίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κώδικας δεοντολογίας καταρτίστηκε από την πλειονότητα των κοινοποιημένων οργανισμών 
με το σκεπτικό της πρωτοβουλίας εθελοντικής αυτορρύθμισης. Ερείδεται στο ισχύον ρυθμιστικό 
πλαίσιο και υπόκειται σε συνεχείς τροποποιήσεις από τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Για 
τον λόγο αυτόν, ο κανονισμός δεν πρέπει να παραπέμπει στο συγκεκριμένο έγγραφο μη 
νομοθετικού χαρακτήρα. Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στον κανονισμό σημαντικά 
στοιχεία του περιεχομένου του κώδικα δεοντολογίας τα οποία δεν καλύπτονται μέχρι στιγμής 
από τις «Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί».
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Τροπολογία 836
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 4 –  σημείο 4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1. Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων 
του κοινοποιημένου οργανισμού 
τεκμηριώνεται με σαφήνεια, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
για την έκδοση, την αναστολή, την 
επαναφορά, την απόσυρση ή την απόρριψη 
των πιστοποιητικών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, την τροποποίηση ή τον 
περιορισμό τους και την έκδοση 
συμπληρωμάτων.

4.1. Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων 
του κοινοποιημένου οργανισμού 
τεκμηριώνεται με σαφήνεια και 
δημοσιοποιείται, συμπεριλαμβανομένων 
των διαδικασιών για την έκδοση, την 
αναστολή, την επαναφορά, την απόσυρση 
ή την απόρριψη των πιστοποιητικών 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, την 
τροποποίηση ή τον περιορισμό τους και 
την έκδοση συμπληρωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 837
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 4 – σημείο 4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1. Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων 
του κοινοποιημένου οργανισμού 
τεκμηριώνεται με σαφήνεια, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
για την έκδοση, την αναστολή, την 
επαναφορά, την απόσυρση ή την απόρριψη 
των πιστοποιητικών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, την τροποποίηση ή τον 
περιορισμό τους και την έκδοση 
συμπληρωμάτων.

4.1. Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων 
του κοινοποιημένου οργανισμού πρέπει να 
είναι διαφανής και τεκμηριώνεται με 
σαφήνεια, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών για την έκδοση, την 
αναστολή, την επαναφορά, την απόσυρση 
ή την απόρριψη των πιστοποιητικών 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, την 
τροποποίηση ή τον περιορισμό τους και 
την έκδοση συμπληρωμάτων.

Or. sl

Τροπολογία 838
Mairead McGuinness
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 4 – σημείο 4.3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 839
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIΙ – μέρος III – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– προορίζονται για τον έλεγχο, τη 
διάγνωση, την παρακολούθηση ή τη 
διόρθωση βλάβης της καρδιάς ή του 
κεντρικού κυκλοφορικού συστήματος σε 
άμεση επαφή με τα μέρη αυτά του 
σώματος, οπότε υπάγονται στην κατηγορία 
ΙΙΙ,

– πρόκειται για ενεργά και εμφυτεύσιμα 
προϊόντα που προορίζονται ειδικά για τον 
έλεγχο, τη διάγνωση, την παρακολούθηση 
ή τη διόρθωση βλάβης της καρδιάς ή του 
κεντρικού κυκλοφορικού συστήματος σε 
άμεση επαφή με τα μέρη αυτά του 
σώματος,  οπότε υπάγονται στην 
κατηγορία ΙΙΙ,

Or. de

Τροπολογία 840
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIΙ – μέρος III – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– προορίζονται για τον έλεγχο, τη 
διάγνωση, την παρακολούθηση ή τη 
διόρθωση βλάβης της καρδιάς ή του 
κεντρικού κυκλοφορικού συστήματος σε 
άμεση επαφή με τα μέρη αυτά του 

προορίζονται ειδικά για τον έλεγχο, τη 
διάγνωση, την παρακολούθηση ή τη 
διόρθωση βλάβης της καρδιάς ή του 
κεντρικού κυκλοφορικού συστήματος σε 
άμεση επαφή με τα μέρη αυτά του 
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σώματος,  οπότε υπάγονται στην 
κατηγορία ΙΙΙ,

σώματος, οπότε υπάγονται στην κατηγορία 
ΙΙΙ,

Or. de

Τροπολογία 841
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIΙ – μέρος III – σημείο 4 – σημείο 4.2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– προορίζονται ειδικά για χρήση σε άμεση 
επαφή με το κεντρικό νευρικό σύστημα, 
οπότε υπάγονται στην κατηγορία III,

– πρόκειται για ενεργά και εμφυτεύσιμα 
προϊόντα που προορίζονται ειδικά για 
χρήση με σκοπό τον έλεγχο, τη διάγνωση 
ή την καταγραφή ή διόρθωση σφαλμάτων 
που αφορούν το κεντρικό νευρικό 
σύστημα, σε άμεση επαφή με τα μέρη 
αυτά του σώματος, οπότε υπάγονται στην 
κατηγορία ΙΙΙ,

Or. de

Τροπολογία 842
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIΙ – μέρος III – σημείο 4 – σημείο 4.3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– προορίζονται ειδικά για τον έλεγχο, τη 
διάγνωση, την παρακολούθηση ή τη 
διόρθωση βλάβης της καρδιάς ή του 
κεντρικού κυκλοφορικού συστήματος σε 
άμεση επαφή με τα μέρη αυτά του 
σώματος, οπότε υπάγονται στην κατηγορία 
ΙΙΙ,

– πρόκειται για ενεργά ή εμφυτεύσιμα 
προϊόντα που προορίζονται για τον έλεγχο, 
τη διάγνωση, την παρακολούθηση ή τη 
διόρθωση βλάβης της καρδιάς ή του 
κεντρικού κυκλοφορικού συστήματος σε 
άμεση επαφή με τα μέρη αυτά του 
σώματος,  οπότε υπάγονται στην 
κατηγορία ΙΙΙ,

Or. de
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Τροπολογία 843
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIΙ – μέρος III – σημείο 4 – σημείο 4.3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– προορίζονται για τον έλεγχο, τη 
διάγνωση, την παρακολούθηση ή τη 
διόρθωση βλάβης της καρδιάς ή του 
κεντρικού κυκλοφορικού συστήματος σε 
άμεση επαφή με τα μέρη αυτά του 
σώματος, οπότε υπάγονται στην κατηγορία 
ΙΙΙ,

προορίζονται ειδικά για τον έλεγχο, τη 
διάγνωση, την παρακολούθηση ή τη 
διόρθωση βλάβης της καρδιάς ή του 
κεντρικού κυκλοφορικού συστήματος σε 
άμεση επαφή με τα μέρη αυτά του 
σώματος, οπότε υπάγονται στην κατηγορία 
ΙΙΙ,

Or. de

Τροπολογία 844
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIΙ – μέρος III – σημείο 4 – σημείο 4.3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– προορίζονται ειδικά για χρήση σε άμεση 
επαφή με το κεντρικό νευρικό σύστημα, 
οπότε υπάγονται στην κατηγορία III,

– πρόκειται για ενεργά ή εμφυτεύσιμα 
προϊόντα που προορίζονται ειδικά για 
χρήση σε άμεση επαφή με το κεντρικό 
νευρικό σύστημα, οπότε υπάγονται στην 
κατηγορία III, οπότε υπάγονται στην 
κατηγορία ΙΙΙ,

Or. de

Τροπολογία 845
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIΙ – μέρος III – σημείο 4 – σημείο 4.4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε – προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε 
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άμεση επαφή με την καρδιά, το κεντρικό 
κυκλοφορικό σύστημα και το κεντρικό 
νευρικό σύστημα, οπότε υπάγονται στην 
κατηγορία ΙΙΙ,

άμεση επαφή με την καρδιά, το κεντρικό 
κυκλοφορικό σύστημα και το κεντρικό 
νευρικό σύστημα, οπότε υπάγονται στην 
κατηγορία ΙΙΙ, με εξαίρεση τα ράμματα 
και τα συρραπτικά,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανόνας ταξινόμησης δεν ανταποκρίνεται πλήρως σε ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
όπως τα ράμματα και τα συρραπτικά, τα οποία ενδέχεται να υπάγονται είτε στην κατηγορία ΙΙβ 
είτε στην κατηγορία ΙΙΙ, ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση τους από τον κατασκευαστή. 
Δεδομένου ότι πρόκειται για εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αναμένεται να 
υπόκεινται σε απαιτήσεις κάρτας εμφυτεύματος, οι οποίες συνεπάγονται υψηλή επιβάρυνση 
χωρίς ενίσχυση της ασφάλειας, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεγάλος αριθμός ραμμάτων ή συρραπτικών.

Τροπολογία 846
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIΙ – μέρος III – σημείο 4 – σημείο 4.4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– πρόκειται για εμφυτεύματα 
αντικατάστασης μεσοσπονδύλιων δίσκων 
και εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα τα οποία έρχονται σε επαφή με 
τη σπονδυλική στήλη, οπότε υπάγονται 
στην κατηγορία ΙΙΙ.

– πρόκειται για εμφυτεύματα 
αντικατάστασης μεσοσπονδύλιων δίσκων, 
οπότε υπάγονται στην κατηγορία ΙΙΙ.

Or. de

Τροπολογία 847
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIΙ – μέρος III – σημείο 4 – σημείο 4.4 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– πρόκειται για εμφυτεύματα 
αντικατάστασης μεσοσπονδύλιων δίσκων 
και εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα τα οποία έρχονται σε επαφή με 
τη σπονδυλική στήλη, οπότε υπάγονται 
στην κατηγορία ΙΙΙ.

– πρόκειται για εμφυτεύματα 
αντικατάστασης μεσοσπονδύλιων δίσκων 
και εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα τα οποία έρχονται σε επαφή με 
τον νωτιαίο μυελό, οπότε υπάγονται στην 
κατηγορία ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο νωτιαίος μυελός ορίζεται ως μέρος του κεντρικού νευρικού συστήματος, όλα τα 
μεσοσπονδύλια εμφυτεύματα που έρχονται σε άμεση επαφή με τον νωτιαίο μυελό υπάγονται 
στην κατηγορία ΙΙΙ. Δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα κλινικό ή επιστημονικό στοιχείο προς 
επίρρωση της προτεινόμενης αναβάθμισης για τα μεσοσπονδύλια εμφυτεύματα που έρχονται σε 
επαφή με τα οστέινα μέρη της σπονδυλικής στήλης και τους συνδέσμους. Η μακρά κλινική 
χρήση των εν λόγω ιατροτεχνολογικών προϊόντων αποδεικνύει την ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητά τους, χωρίς αναφορές συστηματικών προβλημάτων ασφάλειας.

Τροπολογία 848
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλα τα προϊόντα που έχουν ενσωματωμένο 
ή αποτελούνται από νανοϋλικό υπάγονται 
στην κατηγορία ΙΙΙ, εκτός αν το 
νανοϋλικό είναι εγκλωβισμένο ή 
δεσμευμένο με τέτοιο τρόπο που να μη 
μπορεί να ελευθερωθεί στο σώμα του 
ασθενή ή του χρήστη όταν το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν χρησιμοποιείται 
για την προβλεπόμενη χρήση του.

Όλα τα προϊόντα που έχουν ενσωματωμένο 
ή αποτελούνται από νανοϋλικό που 
προορίζεται να ελευθερωθεί εκουσίως στο 
ανθρώπινο σώμα υπάγονται στην 
κατηγορία ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος της χρήσης νανοϋλικών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης 
των κινδύνων. Ωστόσο, στον κανόνα αυτόν ενδέχεται να εμπίπτουν πάρα πολλά προϊόντα που 
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δεν ενέχουν σοβαρή ανησυχία για την υγεία. Συνεπώς, η αναβάθμιση στην κατηγορία ΙΙΙ θα 
γίνεται μόνο όταν η χρήση νανοϋλικών είναι σκόπιμη και στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης 
χρήσης του προϊόντος.

Τροπολογία 849
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όλα τα προϊόντα που έχουν 
ενσωματωμένο ή αποτελούνται από 
νανοϋλικό υπάγονται στην κατηγορία ΙΙΙ, 
εκτός αν το νανοϋλικό είναι εγκλωβισμένο 
ή δεσμευμένο με τέτοιο τρόπο που να μη 
μπορεί να ελευθερωθεί στο σώμα του 
ασθενή ή του χρήστη όταν το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν χρησιμοποιείται 
για την προβλεπόμενη χρήση του.

Όλα τα προϊόντα που έχουν ενσωματωμένο 
ή αποτελούνται από νανοϋλικό, και των 
οποίων η απελευθέρωση στο σώμα 
επιδιώκεται ρητά, υπάγονται στην 
κατηγορία ΙΙΙ.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 850
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλα τα προϊόντα που έχουν 
ενσωματωμένο ή αποτελούνται από 
νανοϋλικό υπάγονται στην κατηγορία ΙΙΙ, 
εκτός αν το νανοϋλικό είναι εγκλωβισμένο 
ή δεσμευμένο με τέτοιο τρόπο που να μη 
μπορεί να ελευθερωθεί στο σώμα του 
ασθενή ή του χρήστη όταν το 

Όλα τα προϊόντα, για τα οποία 
επιδιώκεται να ενεργούν 
απελευθερώνοντας νανοϋλικά στο 
ανθρώπινο σώμα, πρέπει να υπάγονται 
στην κατηγορία ΙΙΙ.
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ιατροτεχνολογικό προϊόν χρησιμοποιείται 
για την προβλεπόμενη χρήση του.

Or. de

Τροπολογία 851
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλα τα προϊόντα που έχουν ενσωματωμένο 
ή αποτελούνται από νανοϋλικό υπάγονται 
στην κατηγορία ΙΙΙ, εκτός αν το 
νανοϋλικό είναι εγκλωβισμένο ή 
δεσμευμένο με τέτοιο τρόπο που να μη 
μπορεί να ελευθερωθεί στο σώμα του 
ασθενή ή του χρήστη όταν το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν χρησιμοποιείται 
για την προβλεπόμενη χρήση του.

Όλα τα προϊόντα που έχουν ενσωματωμένο 
ή αποτελούνται από νανοϋλικό που 
προορίζεται να ελευθερωθεί εκουσίως στο 
ανθρώπινο σώμα υπάγονται στην 
κατηγορία ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 852
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλα τα προϊόντα που έχουν ενσωματωμένο 
ή αποτελούνται από νανοϋλικό υπάγονται 
στην κατηγορία ΙΙΙ, εκτός αν το 
νανοϋλικό είναι εγκλωβισμένο ή 
δεσμευμένο με τέτοιο τρόπο που να μη 
μπορεί να ελευθερωθεί στο σώμα του 
ασθενή ή του χρήστη όταν το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν χρησιμοποιείται 
για την προβλεπόμενη χρήση του.

Όλα τα προϊόντα που έχουν ενσωματωμένο 
ή αποτελούνται από νανοϋλικό που 
προορίζεται να ελευθερωθεί εκουσίως στο 
ανθρώπινο σώμα υπάγονται στην 
κατηγορία ΙΙΙ.

Or. en
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Justification

A rule classifying all medical devices containing unbound nanomaterials as highest risk, class 
III medical devices is scientifically unjustified and would create critical problems for 
healthcare. Class III classification should apply only to devices for which release of 
nanomaterials is intended.The definition of nanomaterials as contained in Recommendation 
2011/696/EU and reflected in the Regulation (Article 2, paragraph 1, point (15)) would result 
in most particulate solids being seen as nanomaterials. This would include foodstuffs such as 
flour, salt, spices, carbon black in car tyer or printer’s ink, fillers and pigments in cosmetics, 
toys, paint, varnish etc. The definition does not distinguish between true nanomaterials 
(containing a high amount or all particles in the nanorange) and other particulate solids that 
can be safely used.The highest risk classification should be reserved for medical devices 
containing unbound nanomaterials. Since the term ‘unbound’ is not defined in the rule, it 
could be interpreted as referring to every release of a nanoparticle from a medical device. 
This is not helpful as from a scientific standpoint the complete absence of release cannot be 
demonstrated.In conjunction with the definition of nanomaterial, the application Rule 19 as 
proposed would result in many medical devices that are classified today as lowest risk, class I 
or medium risk, class IIa or class IIb to be classified as class III medical devices. This would 
include for instance surgical stockings, bandaging materials, catheters, tubes for 
administration of nutrition or gases, medical gloves and many other devices.

Τροπολογία 853
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIΙ – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.8. Κανόνας 20 διαγράφεται
Όλα τα προϊόντα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν για αιμαφαίρεση, όπως 
μηχανήματα αιμαφαίρεσης, σετ, 
διατάξεις σύνδεσης και διαλύματα 
υπάγονται στην κατηγορία ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του ευρέος φάσματος και της ποικιλομορφίας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της αιμαφαίρεσης, δεν ενδείκνυται η υπαγωγή τους στην 
κατηγορία ΙΙΙ με ενιαίο τρόπο. Επιπλέον, τα προβλεπόμενα μέτρα σχετικά με την 
ανιχνευσιμότητα, την επαγρύπνηση και την αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας ΙΙΙ καλύπτονται ήδη από τις οδηγίες της ΕΕ για την 
ποιότητα και την ασφάλεια του αίματος, καθώς και από την ενωσιακή νομοθεσία περί 
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φαρμάκων για τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες 
νομοθεσίες και τα συναφή μέτρα σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 854
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλα τα προϊόντα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν για αιμαφαίρεση, όπως 
μηχανήματα αιμαφαίρεσης, σετ, 
διατάξεις σύνδεσης και διαλύματα 
υπάγονται στην κατηγορία ΙΙΙ.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται για τους σκοπούς της αιμαφαίρεσης 
διαφοροποιούνται ως προς τη μορφή και τη χρήση τους. Ως εκ τούτου, δεν είναι ορθό όλα αυτά 
τα προϊόντα να υπάγονται συνολικά στην κατηγορία ΙΙΙ.

Τροπολογία 855
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλα τα προϊόντα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν για αιμαφαίρεση, όπως 
μηχανήματα αιμαφαίρεσης, σετ, 
διατάξεις σύνδεσης και διαλύματα 
υπάγονται στην κατηγορία ΙΙΙ.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 856
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλα τα προϊόντα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν για αιμαφαίρεση, όπως 
μηχανήματα αιμαφαίρεσης, σετ, διατάξεις 
σύνδεσης και διαλύματα υπάγονται στην 
κατηγορία ΙΙΙ.

Όλα τα προϊόντα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν για αιμαφαίρεση, όπως 
μηχανήματα αιμαφαίρεσης, σετ, διατάξεις 
σύνδεσης και διαλύματα υπάγονται στην 
κατηγορία ΙΙβ.

Or. en

Τροπολογία 857
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIΙ – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.9. Κανόνας 21 διαγράφεται
Τα προϊόντα που αποτελούνται από 
ουσίες ή συνδυασμό ουσιών που 
προορίζονται να προσληφθούν με 
κατάποση, εισπνοή ή να χορηγηθούν από 
το ορθό ή τον κόλπο και τα οποία 
απορροφούνται από το ανθρώπινο σώμα 
ή διαχέονται σ’ αυτό υπάγονται στην 
κατηγορία ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανόνα 21, η ταξινόμηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην κατηγορία 
υψηλότατου κινδύνου γίνεται μόνο με βάση την οδό χορήγησης. Η ταξινόμηση αυτή δεν 
αποτυπώνει τους κινδύνους που συνδέονται με την πλειονότητα των εν λόγω προϊόντων. 
Επιπλέον, η ταξινόμηση ανάλογων προϊόντων χαμηλού κινδύνου στην κατηγορία ΙΙΙ αντίκειται 
στη δημόσια ασφάλεια, διότι αποστρέφει την απαιτούμενη προσοχή από τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα πραγματικά υψηλού κινδύνου, ενώ αναμένεται να παρατείνει επίσης τη χρονική 
διάρκεια πιστοποίησης, με αποτέλεσμα να μην διατίθενται εγκαίρως στην αγορά θεραπευτικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
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Τροπολογία 858
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προϊόντα που αποτελούνται από ουσίες 
ή συνδυασμό ουσιών που προορίζονται να 
προσληφθούν με κατάποση, εισπνοή ή να 
χορηγηθούν από το ορθό ή τον κόλπο και 
τα οποία απορροφούνται από το 
ανθρώπινο σώμα ή διαχέονται σ’ αυτό 
υπάγονται στην κατηγορία ΙΙΙ.

Τα προϊόντα που αποτελούνται από ουσίες 
ή συνδυασμό ουσιών που προορίζονται 
κατά κύριο λόγο να προσληφθούν με 
κατάποση, εισπνοή ή να χορηγηθούν από 
το ορθό ή τον κόλπο και τα οποία 
απορροφούνται από το ανθρώπινο σώμα 
και διαχέονται σ’ αυτό για τους σκοπούς 
της προβλεπόμενης χρήσης τους
υπάγονται στην κατηγορία ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 859
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2. Η εφαρμογή του συστήματος 
διαχείρισης της ποιότητας πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα συμμορφώνονται με τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού που 
εφαρμόζονται σ’ αυτά σε κάθε στάδιο, από 
τον σχεδιασμό μέχρι τον τελικό έλεγχο. 
Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις 
που υιοθετεί ο κατασκευαστής για το 
σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που 
ακολουθεί, πρέπει να περιέχονται σε
φάκελο τεκμηρίωσης ο οποίος τηρείται 
συστηματικά και τακτικά υπό μορφή 
γραπτών πολιτικών και διαδικασιών όπως, 
λόγου χάριν, προγράμματα, σχέδια, 
εγχειρίδια και αρχεία που αφορούν την 

3.2. Η εφαρμογή του συστήματος 
διαχείρισης της ποιότητας πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα συμμορφώνονται με τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού που 
εφαρμόζονται σ’ αυτά σε κάθε στάδιο, από 
τον σχεδιασμό μέχρι τον τελικό έλεγχο και 
την παράδοση. Όλα τα στοιχεία, 
απαιτήσεις και διατάξεις που υιοθετεί ο 
κατασκευαστής για το σύστημα 
διαχείρισης της ποιότητας που ακολουθεί, 
πρέπει να περιέχονται σε φάκελο 
τεκμηρίωσης ο οποίος τηρείται 
συστηματικά και τακτικά υπό μορφή 
γραπτών πολιτικών και διαδικασιών όπως, 
λόγου χάριν, προγράμματα, σχέδια, 
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ποιότητα. εγχειρίδια και αρχεία που αφορούν την 
ποιότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας δεν πρέπει να καλύπτει μόνο τις διαδικασίες μέχρι και 
τον τελικό έλεγχο. Πρέπει να καλύπτει επίσης όλα τα συναφή θέματα για τη συμμόρφωση προς 
τις νομικές απαιτήσεις και την ποιότητα του ιατροτεχνολογικού προϊόντος (π.χ. κατάλληλη 
μεταφορά και αποθήκευση).

Τροπολογία 860
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIΙI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– των διαδικασιών ταυτοποίησης του 
προϊόντος που καταρτίζονται και 
ενημερώνονται βάσει σχεδίων, 
εφαρμοστέων προδιαγραφών ή άλλων 
σχετικών εγγράφων σε κάθε στάδιο της 
παραγωγής·

– των διαδικασιών ταυτοποίησης και 
ανιχνευσιμότητας του προϊόντος που 
καταρτίζονται και ενημερώνονται βάσει 
σχεδίων, εφαρμοστέων προδιαγραφών ή 
άλλων σχετικών εγγράφων σε κάθε στάδιο 
της παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 861
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙI – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
πραγματοποιεί επιθεώρηση (audit) του 
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για 
να διαπιστώσει κατά πόσον 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο σημείο 3.2. Εκτός αν 
είναι δεόντως αιτιολογημένο, τεκμαίρεται 

(α) Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
πραγματοποιεί επιθεώρηση (audit) του 
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για 
να διαπιστώσει κατά πόσον 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο σημείο 3.2. Τεκμαίρεται 
ότι τα συστήματα διαχείρισης της 
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ότι τα συστήματα διαχείρισης της 
ποιότητας που ικανοποιούν τα σχετικά 
εναρμονισμένα πρότυπα ή τις ΚΤΠ είναι 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων 
ή των ΚΤΠ.

ποιότητας που ικανοποιούν τα σχετικά 
εναρμονισμένα πρότυπα είναι σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
τμήμα 3.2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εναρμονισμένα πρότυπα χρησιμοποιούνται ως μέσο τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης προς τις 
βασικές απαιτήσεις που θεσπίζονται στις οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Σε 
περίπτωση που ένα εναρμονισμένο πρότυπο θεωρείται ανεπαρκές για την εξασφάλιση 
κατάλληλου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, το εν λόγω πρότυπο πρέπει να 
τροποποιείται και να μην συμπληρώνεται με κάποια ΚΤΠ η οποία ισχύει ενδεχομένως μόνο για 
την ΕΕ. Επιπλέον, δεν είναι σαφής η βάση επί της οποίας ένας κοινοποιημένος οργανισμός 
δύναται να θεωρήσει ανεπαρκές ένα δεδομένο πρότυπο για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις 
του τμήματος 3.2.

Τροπολογία 862
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙI – σημείο 3 – σημείο 3.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.4. Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον 
κοινοποιημένο οργανισμό που ενέκρινε το 
σύστημα διαχείρισης ποιότητας για κάθε 
σχέδιο σημαντικής τροποποίησης του 
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας ή 
της σειράς των προϊόντων που καλύπτει. 
Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί 
τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και 
επαληθεύει εάν το κατ’ αυτόν τον τρόπο 
τροποποιημένο σύστημα διαχείρισης της 
ποιότητας ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του τμήματος 3.2.
Ενημερώνει τον κατασκευαστή για την 
απόφασή του η οποία πρέπει να περιέχει 
τα πορίσματα της επιθεώρησης και 
αιτιολογημένη αξιολόγηση. Η έγκριση των 
σημαντικών τροποποιήσεων του 
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας ή 
του εύρους των καλυπτόμενων προϊόντων 

3.4. Σε συνεργασία με τον κοινοποιημένο 
οργανισμό, ο κατασκευαστής ορίζει τις 
τροποποιήσεις που πρέπει να 
χαρακτηρίζονται ως σημαντικές και να 
αναφέρονται στον κοινοποιημένο 
οργανισμό. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
επαληθεύει μέσω ελέγχων ότι οι 
περιγραφές του κατασκευαστή σχετικά με 
τις σημαντικές τροποποιήσεις είναι 
κατάλληλες και ότι ο κατασκευαστής 
συμμορφώνεται προς αυτές. Η έγκριση 
των σημαντικών τροποποιήσεων του
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας ή 
του εύρους των καλυπτόμενων προϊόντων 
λαμβάνει τη μορφή συμπληρώματος στο 
πιστοποιητικό ΕΕ πλήρους διασφάλισης 
της ποιότητας.
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λαμβάνει τη μορφή συμπληρώματος στο 
πιστοποιητικό ΕΕ πλήρους διασφάλισης 
της ποιότητας.

Or. da

Τροπολογία 863
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 4 – σημείο 4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1. Σκοπός της εποπτείας είναι να 
εξασφαλίζεται ότι ο κατασκευαστής 
πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλει το εγκεκριμένο σύστημα 
διαχείρισης της ποιότητας.

4.1. Σκοπός της εποπτείας είναι να 
εξασφαλίζεται ότι ο κατασκευαστής 
πληροί δεόντως όλες τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλει το εγκεκριμένο σύστημα
διαχείρισης της ποιότητας.

Or. en

Τροπολογία 864
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙI – σημείο 4 –  σημείο 4.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει 
περιοδικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε 12 
μήνες, τις κατάλληλες επιθεωρήσεις και 
αξιολογήσεις για να βεβαιωθεί ότι ο 
κατασκευαστής εφαρμόζει το εγκεκριμένο 
σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και το 
σχέδιο εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά και εφοδιάζει τον κατασκευαστή με 
έκθεση αξιολόγησης. Συμπεριλαμβάνονται 
επιθεωρήσεις επιτόπου στο εργοστάσιο 
και, ανάλογα με την περίπτωση, στους 
προμηθευτές και/ή υπεργολάβους του 
κατασκευαστή. Κατά τις επιθεωρήσεις 
αυτές ο κοινοποιημένος οργανισμός 
δύναται, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να 
πραγματοποιεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων 

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει 
περιοδικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε 12 
μήνες, τις κατάλληλες επιθεωρήσεις και 
αξιολογήσεις για να βεβαιωθεί ότι ο 
κατασκευαστής εφαρμόζει το εγκεκριμένο 
σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και το 
σχέδιο εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά και εφοδιάζει τον κατασκευαστή με 
έκθεση αξιολόγησης. Συμπεριλαμβάνονται 
επιθεωρήσεις επιτόπου στο εργοστάσιο 
και, ανάλογα με την περίπτωση, στους 
προμηθευτές και/ή υπεργολάβους του 
κατασκευαστή.



PE510.767v01-00 166/196 AM\936128EL.doc

EL

δοκιμές για να επαληθεύει την καλή 
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
επιδίδει στον κατασκευαστή έκθεση 
επιθεώρησης και, ανάλογα με την 
περίπτωση, έκθεση δοκιμής,

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση διενέργειας ή αίτησης διενέργειας δοκιμών προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή 
λειτουργία του συστήματος διασφάλισης ποιότητας βάσει της παραγράφου 4.3 αποτελεί μέρος 
των ελέγχων και όχι της τακτικής εποπτείας. Στο έγγραφο «ISO/IEC Οδηγός 67 – Αξιολόγηση 
συμμόρφωσης· Βασικές αρχές πιστοποίησης προϊόντων», πίνακας 1 σύστημα 5, 
περιλαμβάνονται διάφορα παραδείγματα δραστηριοτήτων παρακολούθησης. Οι διαφορετικές 
επιλογές αξιολόγησης της παρακολούθησης πρέπει να ορίζονται σε διαφορετικές παραγράφους 
του παραρτήματος VIII σημείο 4 και δεν πρέπει να συμφύρονται.

Τροπολογία 865
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙI – σημείο 4 –  σημείο 4.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει 
περιοδικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε 12 
μήνες, τις κατάλληλες επιθεωρήσεις και 
αξιολογήσεις για να βεβαιωθεί ότι ο 
κατασκευαστής εφαρμόζει το εγκεκριμένο 
σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και το 
σχέδιο εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά και εφοδιάζει τον κατασκευαστή με 
έκθεση αξιολόγησης. Συμπεριλαμβάνονται 
επιθεωρήσεις επιτόπου στο εργοστάσιο 
και, ανάλογα με την περίπτωση, στους 
προμηθευτές και/ή υπεργολάβους του 
κατασκευαστή. Κατά τις επιθεωρήσεις 
αυτές ο κοινοποιημένος οργανισμός 
δύναται, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να 
πραγματοποιεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων 
δοκιμές για να επαληθεύει την καλή 
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης 

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει 
μία φορά ετησίως τις κατάλληλες 
επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις για να 
βεβαιωθεί ότι ο κατασκευαστής εφαρμόζει 
το εγκεκριμένο σύστημα διασφάλισης της 
ποιότητας και το σχέδιο εποπτείας μετά τη 
διάθεση στην αγορά και εφοδιάζει τον 
κατασκευαστή με έκθεση αξιολόγησης. 
Συμπεριλαμβάνονται επιθεωρήσεις 
επιτόπου στο εργοστάσιο και, ανάλογα με 
την περίπτωση, στους προμηθευτές και/ή 
υπεργολάβους του κατασκευαστή. Κατά 
τις επιθεωρήσεις αυτές ο κοινοποιημένος 
οργανισμός δύναται, εφόσον το κρίνει 
αναγκαίο, να πραγματοποιεί ο ίδιος ή μέσω 
τρίτων δοκιμές για να επαληθεύει την καλή 
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
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ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
επιδίδει στον κατασκευαστή έκθεση 
επιθεώρησης και, ανάλογα με την 
περίπτωση, έκθεση δοκιμής,

επιδίδει στον κατασκευαστή έκθεση 
επιθεώρησης και, ανάλογα με την 
περίπτωση, έκθεση δοκιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση ότι οι επιθεωρήσεις πρέπει να διεξάγονται τουλάχιστον «μία φορά κάθε 12 
μήνες» περιορίζει σε υπερβολικό βαθμό την ευελιξία των κατασκευαστών και των 
κοινοποιημένων οργανισμών. Η διενέργεια επιθεωρήσεων «μία φορά ετησίως» (σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO/IEC 17021) επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία για την εκπλήρωση των νομικών 
υποχρεώσεων.

Τροπολογία 866
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 4 – σημείο 4.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
διενεργεί τυχαίες αιφνιδιαστικές 
επιθεωρήσεις σε εργοστάσια του 
κατασκευαστή και, ανάλογα με την 
περίπτωση, των προμηθευτών και/ή 
υπεργολάβων του κατασκευαστή, που 
μπορεί να συνδυάζονται με την περιοδική 
αξιολόγηση της εποπτείας που 
αναφέρεται στο τμήμα 4.3 ή να 
διενεργείται επιπλέον της αξιολόγησης 
εποπτείας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
καταρτίζει σχέδιο των αιφνιδιαστικών 
επιθεωρήσεων που δεν πρέπει να 
γνωστοποιείται στον κατασκευαστή.

4.4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
διενεργεί, τουλάχιστον μία φορά ανά 
πενταετία και για κάθε κατασκευαστή και
γενική ομάδα προϊόντων, τυχαίες 
αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στους 
σχετικούς χώρους κατασκευής και, 
ανάλογα με την περίπτωση, των 
προμηθευτών και/ή υπεργολάβων του 
κατασκευαστή. Ο κοινοποιημένος 
οργανισμός καταρτίζει σχέδιο των 
αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων που δεν 
πρέπει να γνωστοποιείται στον 
κατασκευαστή.

Κατά τις εν λόγω αιφνιδιαστικές 
επιθεωρήσεις, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός πραγματοποιεί ο ίδιος ή μέσω 
τρίτων δοκιμές για να επαληθεύει την 
καλή λειτουργία του συστήματος 
διασφάλισης της ποιότητας. Παρέχει 
έκθεση επιθεώρησης στον 
κατασκευαστή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων πρέπει να ορίζεται σαφώς για να ενισχυθούν οι 
απαραίτητοι έλεγχοι και να υπάρχουν εχέγγυα αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων στο ίδιο επίπεδο 
και με την ίδια συχνότητα σε όλα τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις 
πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια ενός κύκλου 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 μια εκτελεστική πράξη.

Τροπολογία 867
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 4 – σημείο 4.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
διενεργεί τυχαίες αιφνιδιαστικές 
επιθεωρήσεις σε εργοστάσια του 
κατασκευαστή και, ανάλογα με την 
περίπτωση, των προμηθευτών και/ή 
υπεργολάβων του κατασκευαστή, που 
μπορεί να συνδυάζονται με την περιοδική 
αξιολόγηση της εποπτείας που 
αναφέρεται στο τμήμα 4.3 ή να 
διενεργείται επιπλέον της αξιολόγησης 
εποπτείας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
καταρτίζει σχέδιο των αιφνιδιαστικών 
επιθεωρήσεων που δεν πρέπει να 
γνωστοποιείται στον κατασκευαστή.

4.4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
διενεργεί, τουλάχιστον μία φορά ανά 
πενταετία και για κάθε κατασκευαστή και 
γενική ομάδα προϊόντων, τυχαίες 
αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις 
αντίστοιχες εργοστασιακές 
εγκαταστάσεις και, ανάλογα με την 
περίπτωση, στους προμηθευτές και/ή 
υπεργολάβους του κατασκευαστή. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός καταρτίζει 
σχέδιο των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων 
που δεν πρέπει να γνωστοποιείται στον 
κατασκευαστή. Κατά τις επιθεωρήσεις 
αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός 
πραγματοποιεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων 
δοκιμές για να ελέγξει την καλή 
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης 
της ποιότητας. Παρέχει έκθεση 
επιθεώρησης και έκθεση δοκιμής στον 
κατασκευαστή.

Or. en
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Τροπολογία 868
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 4 – σημείο 4.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
διενεργεί τυχαίες αιφνιδιαστικές 
επιθεωρήσεις σε εργοστάσια του 
κατασκευαστή και, ανάλογα με την 
περίπτωση, των προμηθευτών και/ή 
υπεργολάβων του κατασκευαστή, που 
μπορεί να συνδυάζονται με την περιοδική 
αξιολόγηση της εποπτείας που 
αναφέρεται στο τμήμα 4.3 ή να 
διενεργείται επιπλέον της αξιολόγησης 
εποπτείας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
καταρτίζει σχέδιο των αιφνιδιαστικών 
επιθεωρήσεων που δεν πρέπει να 
γνωστοποιείται στον κατασκευαστή.

4.4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
διενεργεί τυχαίες -τουλάχιστον κάθε 5 έτη 
και για κάθε κατασκευαστή και κάθε 
ειδική ομάδα προϊόντων- αιφνιδιαστικές 
επιθεωρήσεις των σχετικών εργοστασίων
παραγωγής και, ανάλογα με την 
περίπτωση, των προμηθευτών και/ή 
υπεργολάβων του κατασκευαστή. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός καταρτίζει 
σχέδιο των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων 
που δεν πρέπει να γνωστοποιείται στον 
κατασκευαστή.

Κατά τις αιφνιδιαστικές αυτές 
επιθεωρήσεις ο κοινοποιημένος 
οργανισμός πραγματοποιεί ο ίδιος ή μέσω 
τρίτων δοκιμές για να ελέγξει την καλή 
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
θέτει στη διάθεση του κατασκευαστή 
έκθεση της επιθεώρησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων πρέπει να ορίζεται σαφώς. Οι αιφνιδιαστικές
επιθεωρήσεις πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά στο πλαίσιο ενός κύκλου 
πιστοποίησης και για κάθε κατασκευαστή και κάθε γενική ομάδα προϊόντων. Το πεδίο 
εφαρμογής και οι διαδικασίες των αιφνιδιαστικών ελέγχων πρέπει να αναφέρονται στον ίδιο 
τον κανονισμό. Πρέπει να διαγραφούν οι φράσεις [στο σημείο 4.3] «εφόσον το κρίνει 
αναγκαίο» και «και, ανάλογα με την περίπτωση, έκθεση δοκιμής», διότι οι δοκιμές πρέπει να 
διενεργούνται πάντα. Η διαφοροποίηση μεταξύ των όρων «έκθεση δοκιμής» και «έκθεση 
επιθεώρησης» δεν είναι αναγκαία, διότι η «έκθεση δοκιμής» αποτελεί μέρος της «έκθεσης 
επιθεώρησης».
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Τροπολογία 869
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 4 – σημείο 4.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
διενεργεί τυχαίες αιφνιδιαστικές 
επιθεωρήσεις σε εργοστάσια του 
κατασκευαστή και, ανάλογα με την 
περίπτωση, των προμηθευτών και/ή 
υπεργολάβων του κατασκευαστή, που 
μπορεί να συνδυάζονται με την περιοδική 
αξιολόγηση της εποπτείας που αναφέρεται 
στο τμήμα 4.3 ή να διενεργείται επιπλέον 
της αξιολόγησης εποπτείας. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός καταρτίζει 
σχέδιο των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων 
που δεν πρέπει να γνωστοποιείται στον 
κατασκευαστή.

4.4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
διενεργεί τυχαίες αιφνιδιαστικές 
επιθεωρήσεις σε εργοστάσια του 
κατασκευαστή και των προμηθευτών και/ή 
των υπεργολάβων του, επιπλέον της 
περιοδικής αξιολόγησης της εποπτείας 
που αναφέρεται στο τμήμα 4.3. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός καταρτίζει 
σχέδιο των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων 
που δεν πρέπει να γνωστοποιείται στον 
κατασκευαστή. Ο κοινοποιημένος 
οργανισμός διενεργεί τουλάχιστον μία 
αιφνιδιαστική επιθεώρηση ανά τριετία.

Or. en

Τροπολογία 870
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 4 – σημείο 4.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
διενεργεί τυχαίες αιφνιδιαστικές 
επιθεωρήσεις σε εργοστάσια του 
κατασκευαστή και, ανάλογα με την 
περίπτωση, των προμηθευτών και/ή 
υπεργολάβων του κατασκευαστή, που 
μπορεί να συνδυάζονται με την περιοδική 
αξιολόγηση της εποπτείας που αναφέρεται 
στο τμήμα 4.3 ή να διενεργείται επιπλέον 
της αξιολόγησης εποπτείας. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός καταρτίζει 

4.4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
διενεργεί τυχαίες αιφνιδιαστικές 
επιθεωρήσεις σε εργοστάσια του 
κατασκευαστή και, ανάλογα με την 
περίπτωση, των προμηθευτών και/ή 
υπεργολάβων του κατασκευαστή, που 
μπορεί να συνδυάζονται με την περιοδική 
αξιολόγηση της εποπτείας που αναφέρεται 
στο τμήμα 4.3. ή να διενεργείται επιπλέον 
της αξιολόγησης εποπτείας. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός καταρτίζει 
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σχέδιο των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων 
που δεν πρέπει να γνωστοποιείται στον 
κατασκευαστή.

σχέδιο των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων 
που δεν πρέπει να γνωστοποιείται στον 
κατασκευαστή. Ο κοινοποιημένος 
οργανισμός διενεργεί τις επιθεωρήσεις 
αυτές τουλάχιστον μία φορά ανά τριετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν ορίζει την ελάχιστη συχνότητα των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων. Οι 
αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά ανά 
τριετία για κάθε κατασκευαστή και κάθε ομάδα προϊόντων, βάσει του κύκλου πιστοποίησης.

Τροπολογία 871
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙI – σημείο 4 – σημείο 4.4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντί για τη δειγματοληψία από την 
παραγωγή, ή επιπλέον αυτής, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει 
δείγματα ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
από την αγορά ώστε να επαληθεύσει ότι 
το κατασκευασθέν προϊόν είναι σύμφωνο
με τον τεχνικό φάκελο και/ή τον φάκελο 
σχεδιασμού. Πριν από τη δειγματοληψία, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός διευκρινίζει τα 
σχετικά κριτήρια δειγματοληψίας και τη 
διαδικασία δοκιμών.

Επιπλέον της δειγματοληψίας από την 
παραγωγή, ο κοινοποιημένος οργανισμός –
εφόσον είναι δυνατό ο ίδιος, διαφορετικά 
εξωτερικές αρχές εποπτείας της αγοράς–
λαμβάνει δείγματα ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων από την αγορά. Η επαλήθευση 
της συμφωνίας του κατασκευασθέντος 
προϊόντος με τον τεχνικό φάκελο και/ή τον 
φάκελο σχεδιασμού πρέπει να διενεργείται 
τουλάχιστον μία φορά ανά 5 έτη για κάθε 
κατασκευαστή και κάθε ειδική ομάδα 
προϊόντων. Πριν από τη δειγματοληψία, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός διευκρινίζει τα 
σχετικά κριτήρια δειγματοληψίας και τη 
διαδικασία δοκιμών. Η δειγματοληψία και 
η επαλήθευσή της διενεργούνται με έξοδα 
του κατασκευαστή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δειγματοληψία από την αγορά συχνά δεν είναι δυνατή διότι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί δεν 
έχουν επαρκή εξουσία παρέμβασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η δειγματοληψία πρέπει να 
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διενεργείται μέσω των αρχών εποπτείας της αγοράς. Προκειμένου να διασφαλιστεί η λήψη 
επαρκών δειγμάτων, όλοι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί υποχρεούνται να διενεργούν έλεγχο 
τουλάχιστον μία φορά στο πλαίσιο ενός δεδομένου κύκλου πιστοποίησης.

Τροπολογία 872
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙI – σημείο 4 – σημείο 4.4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κοινοποιημένος οργανισμός επιδίδει 
στον κατασκευαστή έκθεση επιθεώρησης 
που περιλαμβάνει, ανάλογα με την 
περίπτωση, το αποτέλεσμα του ελέγχου 
του δείγματος.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός επιδίδει 
στον κατασκευαστή έκθεση επιθεώρησης 
που περιλαμβάνει, ανάλογα με την 
περίπτωση, το αποτέλεσμα του ελέγχου 
του δείγματος. Η έκθεση αυτή 
δημοσιοποιείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα από τα βασικά διδάγματα που αποκομίστηκαν μετά το σκάνδαλο της εταιρείας PiP είναι η 
ανάγκη διενέργειας αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων. Για λόγους διαφάνειας, η έκθεση 
επιθεώρησης πρέπει να δημοσιοποιείται.

Τροπολογία 873
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙI – σημείο 4 – σημείο 4.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας ΙΙΙ, η 
αξιολόγηση της εποπτείας περιλαμβάνει 
έλεγχο των εγκεκριμένων μερών και/ή 
υλικών που είναι απαραίτητα για την 
ακεραιότητα του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης, όπου 
ενδείκνυται, της συνέπειας μεταξύ των 
ποσοτήτων των μερών και/ή υλικών που 
έχουν παραχθεί ή αγοραστεί και των 

διαγράφεται
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ποσοτήτων τελικών προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διενέργεια ελέγχου της συνέπειας μεταξύ, αφενός, της ποσότητας των πρώτων υλών που 
έχουν παραχθεί ή αγοραστεί ή των ζωτικής σημασίας δομικών μερών που έχουν εγκριθεί για 
τον τύπο και, αφετέρου, της ποσότητας των τελικών προϊόντων δεν είναι συχνά εφικτή. Τα 
καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των κοινοποιημένων οργανισμών εμπίπτουν στο πεδίο της 
τεχνικής εξέτασης και όχι της επιχειρηματικής ανάλυσης. Για λόγους εμπορικής λογιστικής, ο 
έλεγχος της ποιότητας αποτελεί εν γένει καθήκον του κατασκευαστή.

Τροπολογία 874
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙI – σημείο 4 –  σημείο 4.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.6. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
εξασφαλίζει ότι η σύνθεση της ομάδας 
αξιολόγησης εγγυάται ότι υπάρχει η 
σχετική τεχνογνωσία, διαρκής 
αντικειμενικότητα και ουδετερότητα· 
σ’ αυτά συμπεριλαμβάνεται εκ 
περιτροπής αλλαγή των μελών της 
ομάδας αξιολόγησης από κατάλληλα 
διαστήματα. Κατά κανόνα, επικεφαλής 
ελεγκτής δεν μπορεί να είναι επικεφαλής 
επιθεώρησης για περισσότερο από τρία
διαδοχικά έτη σε σχέση με τον ίδιο 
κατασκευαστή.

4.6. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
εξασφαλίζει ότι η σύνθεση της ομάδας 
αξιολόγησης εγγυάται ότι υπάρχει η 
σχετική τεχνογνωσία, διαρκής 
αντικειμενικότητα και ουδετερότητα. 
Επικεφαλής ελεγκτής δεν μπορεί να είναι 
επικεφαλής επιθεώρησης για περισσότερο 
από πέντε διαδοχικά έτη σε σχέση με τον 
ίδιο κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη και πείρα όσον αφορά τα υπό αξιολόγηση ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα πρέπει να εξασφαλίζεται με συνέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου πιστοποίησης. 
Στον επικεφαλής ελεγκτή ανατίθενται καθήκοντα επικεφαλής επιθεώρησης για μέγιστη διάρκεια 
πέντε διαδοχικών ετών σύμφωνα με τον τακτικό πενταετή κύκλο πιστοποίησης για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Δεν ενδείκνυται η εκ περιτροπής αλλαγή των υπόλοιπων μελών της 
ομάδας αξιολόγησης λόγω των καθηκόντων τους ως υφισταμένων του επικεφαλής ελεγκτή.
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Τροπολογία 875
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 5 – σημείο 5.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.3α. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
της κατηγορίας ΙΙΙ, το κλινικό μέρος του 
φακέλου αξιολογείται από κατάλληλο 
κλινικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον σχετικό κατάλογο 
που καταρτίζει το ΣΟΙΠ σύμφωνα με το 
άρθρο 80ζ.

Or. en

Τροπολογία 876
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ο κατασκευαστής, ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, 
θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για 
περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και στην 
περίπτωση των εμφυτεύσιμων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
τουλάχιστον 15 ετών από την ημερομηνία 
διάθεσης του τελευταίου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά:

8. Ο κατασκευαστής, ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, 
θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για 
περίοδο τουλάχιστον ίση με την 
προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως αυτή 
ορίζεται από τον κατασκευαστή, αλλά όχι 
μικρότερη των δέκα ετών από την 
ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος στην 
αγορά από τον κατασκευαστή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συμμόρφωσης και εναρμόνισης με διεθνή πρότυπα (πρβ., π.χ., ISO 13485), είναι 
σκόπιμη η προσαρμογή των χρονικών περιόδων διατήρησης των εγγράφων τεκμηρίωσης.
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Τροπολογία 877
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΧ – σημείο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του, θέτει στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών για περίοδο τουλάχιστον 
πέντε ετών και στην περίπτωση των 
εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, τουλάχιστον 15 ετών από την 
ημερομηνία διάθεσης του τελευταίου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά:

Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του, θέτει στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών για περίοδο τουλάχιστον 
ίση με την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως 
αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή, 
αλλά όχι μικρότερη των δέκα ετών από 
την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος 
στην αγορά από τον κατασκευαστή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συμμόρφωσης και εναρμόνισης με διεθνή πρότυπα (πρβ., π.χ., ISO 13485), είναι 
σκόπιμη η προσαρμογή των χρονικών περιόδων διατήρησης των εγγράφων τεκμηρίωσης.

Τροπολογία 878
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X – σημείο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας ΙΙΙ, η 
εποπτεία περιλαμβάνει έλεγχο της 
συνέπειας μεταξύ της ποσότητας των 
πρώτων υλών που έχουν παραχθεί ή 
αγοραστεί ή των ζωτικής σημασίας 
δομικών μερών που έχουν εγκριθεί για 
τον τύπο και της ποσότητας των τελικών 
προϊόντων.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διενέργεια ελέγχου της συνέπειας μεταξύ, αφενός, της ποσότητας των πρώτων υλών που 
έχουν παραχθεί ή αγοραστεί ή των ζωτικής σημασίας δομικών μερών που έχουν εγκριθεί για 
τον τύπο και, αφετέρου, της ποσότητας των τελικών προϊόντων δεν είναι συχνά εφικτή. Τα 
καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των κοινοποιημένων οργανισμών εμπίπτουν στο πεδίο της 
τεχνικής εξέτασης και όχι της εμπορικής ανάλυσης. Για λόγους εμπορικής λογιστικής, ο έλεγχος 
της ποιότητας αποτελεί εν γένει καθήκον του κατασκευαστή.

Τροπολογία 879
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – σημείο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του, θέτει στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών για περίοδο τουλάχιστον 
πέντε ετών και στην περίπτωση των 
εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, τουλάχιστον 15 ετών από την 
ημερομηνία διάθεσης του τελευταίου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά: 

Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του, θέτει στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών για περίοδο τουλάχιστον 
ίση με την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως 
αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή, 
αλλά όχι μικρότερη των δέκα ετών από 
την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος 
στην αγορά από τον κατασκευαστή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συμμόρφωσης και εναρμόνισης με διεθνή πρότυπα (πρβ., π.χ., ISO 13485), είναι 
σκόπιμη η προσαρμογή των χρονικών περιόδων διατήρησης των εγγράφων τεκμηρίωσης.

Τροπολογία 880
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – σημείο 7 – σημείο 7.5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7.5. Κατά παρέκκλιση από το τμήμα 6, ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του θέτουν στη διάθεση των 

7.5. Κατά παρέκκλιση από το τμήμα 6, ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του θέτουν στη διάθεση των 
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αρμόδιων αρχών, για περίοδο τουλάχιστον 
πέντε ετών μετά τη διάθεση στην αγορά 
του τελευταίου ιατροτεχνολογικού
προϊόντος: 

αρμόδιων αρχών, για περίοδο τουλάχιστον 
ίση με την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως 
αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή, 
αλλά όχι μικρότερη των δέκα ετών από 
την ημερομηνία διάθεσης στην αγορά του 
προϊόντος από τον κατασκευαστή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συμμόρφωσης και εναρμόνισης με διεθνή πρότυπα (πρβ., π.χ., ISO 13485), είναι 
σκόπιμη η προσαρμογή των χρονικών περιόδων διατήρησης των εγγράφων τεκμηρίωσης.

Τροπολογία 881
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – επικεφαλίδα 3 – μέρος Β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΕ

Or. en

Τροπολογία 882
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – μέρος Β – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
πραγματοποιεί τις κατάλληλες εξετάσεις 
και δοκιμές για να εξακριβώσει τη 
συμμόρφωση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος με τις απαιτήσεις του 
κανονισμού, εξετάζοντας και δοκιμάζοντας 
κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν όπως 
ορίζεται στο τμήμα 5.

4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
πραγματοποιεί τις κατάλληλες εξετάσεις 
και δοκιμές για να αξιολογήσει τη 
συμμόρφωση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος με τις απαιτήσεις του 
κανονισμού, είτε εξετάζοντας και 
δοκιμάζοντας κάθε ιατροτεχνολογικό 
προϊόν όπως ορίζεται στο τμήμα 5, είτε με 
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έλεγχο και δοκιμή των προϊόντων σε 
στατιστική βάση, όπως ορίζεται στο 
σημείο 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ’ εφαρμογή της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ ενότητα ΣΤ σημείο 5, πρέπει να προστεθεί η
δυνατότητα διεξαγωγής στατιστικής εξακρίβωσης, ειδικότερα λόγω του γεγονότος ότι η 
αξιολόγηση των προϊόντων δεν είναι δυνατή μέσω της επαλήθευσης προϊόντος χωρίς τις 
διαδικασίες στατιστικής εξακρίβωσης.

Τροπολογία 883
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – μέρος Β – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Στατιστική εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ’ εφαρμογή της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ ενότητα ΣΤ σημείο 5, πρέπει να προστεθεί η 
δυνατότητα διεξαγωγής στατιστικής εξακρίβωσης, ειδικότερα λόγω του γεγονότος ότι η 
αξιολόγηση των προϊόντων δεν είναι δυνατή μέσω της επαλήθευσης προϊόντος χωρίς τις 
διαδικασίες στατιστικής εξακρίβωσης.

Τροπολογία 884
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X – μέρος Β – σημείο 5 α – σημείο 5.1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει τα 
κατασκευασθέντα προϊόντα υπό μορφή 
ομοιογενών παρτίδων. Η απόδειξη 
ομοιογένειας για τα υποβαλλόμενα 
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ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
περιλαμβάνεται στον φάκελο της 
παρτίδας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ’ εφαρμογή της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ ενότητα ΣΤ σημείο 5, πρέπει να προστεθεί η 
δυνατότητα διεξαγωγής στατιστικής εξακρίβωσης, ειδικότερα λόγω του γεγονότος ότι η 
αξιολόγηση των προϊόντων δεν είναι δυνατή μέσω της επαλήθευσης προϊόντος χωρίς τις 
διαδικασίες στατιστικής εξακρίβωσης.

Τροπολογία 885
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X – μέρος Β – σημείο 5 α – σημείο 5.2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.2. Από κάθε παρτίδα λαμβάνεται τυχαίο 
δείγμα. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
από τα οποία απαρτίζεται το δείγμα 
εξετάζονται το καθένα ξεχωριστά και 
πραγματοποιούνται οι κατάλληλες 
φυσικές ή εργαστηριακές δοκιμές, οι 
οποίες ορίζονται στο σχετικό ή στα 
σχετικά πρότυπα που αναφέρονται στο 
άρθρο 6, ή ισοδύναμες δοκιμές, ώστε να 
εξακριβωθεί η συμμόρφωσή τους προς 
τον τύπο που περιγράφεται στο 
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και 
προς τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού που εφαρμόζονται σε αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ’ εφαρμογή της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ ενότητα ΣΤ σημείο 5, πρέπει να προστεθεί η 
δυνατότητα διεξαγωγής στατιστικής εξακρίβωσης, ειδικότερα λόγω του γεγονότος ότι η 
αξιολόγηση των προϊόντων δεν είναι δυνατή μέσω της επαλήθευσης προϊόντος χωρίς τις 
διαδικασίες στατιστικής εξακρίβωσης.
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Τροπολογία 886
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – μέρος Β – σημείο 5 α (νέο) – σημείο 5.3 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.3. Ο στατιστικός έλεγχος των 
προϊόντων στηρίζεται σε χαρακτηριστικά 
ή/και μεταβλητές, γεγονός που απαιτεί 
δειγματοληπτικά συστήματα με 
λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία 
εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
και λειτουργίας ανάλογα με τις πλέον 
πρόσφατες γνώσεις. Τα δειγματοληπτικά 
συστήματα θεσπίζονται με βάση τα 
εναρμονισμένα πρότυπα ή τις ισοδύναμες 
δοκιμές που αναφέρονται στο άρθρο 6, 
λαμβανομένης υπόψη της ειδικής φύσης 
των συγκεκριμένων κατηγοριών 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ’ εφαρμογή της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ ενότητα ΣΤ σημείο 5, πρέπει να προστεθεί η 
δυνατότητα διεξαγωγής στατιστικής εξακρίβωσης, ειδικότερα λόγω του γεγονότος ότι η 
αξιολόγηση των προϊόντων δεν είναι δυνατή μέσω της επαλήθευσης προϊόντος χωρίς τις 
διαδικασίες στατιστικής εξακρίβωσης.

Τροπολογία 887
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X – μέρος Β – σημείο 5 α – σημείο 5.4 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
τοποθετεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων τον 
αριθμό ταυτοποίησής του σε κάθε 
εγκεκριμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν και 
συντάσσει πιστοποιητικό επαλήθευσης 
προϊόντος ΕΕ όσον αφορά τις 
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πραγματοποιηθείσες δοκιμές.
Όλα τα προϊόντα της παρτίδας μπορούν 
να κυκλοφορήσουν στην αγορά, εξαιρέσει 
των προϊόντων του δείγματος τα οποία 
διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σύμφωνα.
Σε περίπτωση που μία παρτίδα 
απορρίπτεται, ο αρμόδιος κοινοποιημένος 
οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα ώστε να μην διατεθεί στην αγορά η 
συγκεκριμένη παρτίδα.
Σε περίπτωση συχνής απόρριψης 
παρτίδων, ο κοινοποιημένος οργανισμός 
δύναται να αναστείλει τη στατιστική 
εξακρίβωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ’ εφαρμογή της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ ενότητα ΣΤ σημείο 5, πρέπει να προστεθεί η 
δυνατότητα διεξαγωγής στατιστικής εξακρίβωσης, ειδικότερα λόγω του γεγονότος ότι η 
αξιολόγηση των προϊόντων δεν είναι δυνατή μέσω της επαλήθευσης προϊόντος χωρίς τις 
διαδικασίες στατιστικής εξακρίβωσης.

Τροπολογία 888
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – μέρος Β – σημείο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του, θέτει στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών για περίοδο τουλάχιστον 
πέντε ετών και στην περίπτωση των 
εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, τουλάχιστον 15 ετών από την 
ημερομηνία διάθεσης του τελευταίου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά: 

Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του, θέτει στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών για περίοδο τουλάχιστον 
ίση με την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως 
αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή, 
αλλά όχι μικρότερη των δέκα ετών από 
την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος 
στην αγορά από τον κατασκευαστή:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συμμόρφωσης και εναρμόνισης με διεθνή πρότυπα (πρβ., π.χ., ISO 13485), είναι 
σκόπιμη η προσαρμογή των χρονικών περιόδων διατήρησης των εγγράφων τεκμηρίωσης.

Τροπολογία 889
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – μέρος Β – σημείο 8 – σημείο 8.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.4. Κατά παρέκκλιση από το τμήμα 7, ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του θέτουν στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών, για περίοδο τουλάχιστον 
πέντε ετών μετά τη διάθεση στην αγορά 
του τελευταίου ιατροτεχνολογικού
προϊόντος: 

8.4. Κατά παρέκκλιση από το τμήμα 7, ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του θέτουν στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών, για περίοδο τουλάχιστον 
ίση με την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως 
αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή, 
αλλά όχι μικρότερη των δέκα ετών από 
την ημερομηνία διάθεσης στην αγορά του 
προϊόντος από τον κατασκευαστή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συμμόρφωσης και εναρμόνισης με διεθνή πρότυπα (πρβ., π.χ., ISO 13485), είναι 
σκόπιμη η προσαρμογή των χρονικών περιόδων διατήρησης των εγγράφων τεκμηρίωσης.

Τροπολογία 890
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙΙΙ – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επιβεβαίωση ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις όσον αφορά τα χαρακτηριστικά 
και τις επιδόσεις που αναφέρονται στο 
τμήμα 1 του παραρτήματος Ι, υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, καθώς και η 

2. Η επιβεβαίωση ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις όσον αφορά τα χαρακτηριστικά 
και τις επιδόσεις που αναφέρονται στο 
τμήμα 1 του παραρτήματος Ι, υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, καθώς και η 



AM\936128EL.doc 183/196 PE510.767v01-00

EL

αξιολόγηση των παρενεργειών και του 
αποδεκτού του λόγου ωφελειών/κινδύνων 
που αναφέρεται στα τμήματα 1 και 5 του 
παραρτήματος Ι στηρίζονται σε κλινικά 
δεδομένα.

αξιολόγηση των παρενεργειών και του 
αποδεκτού του λόγου ωφελειών/κινδύνων 
που αναφέρεται στα τμήματα 1 και 5 του 
παραρτήματος Ι στηρίζονται σε κλινικά 
δεδομένα.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη και δεδομένα ανεξάρτητων 
επιστημονικών ιδρυμάτων ή ιατρικών 
εταιρειών βάσει των δικών τους βάσεων 
κλινικών δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 891
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η συμμετοχή ανεξάρτητων 
επιστημονικών φορέων, όπως 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή ιατρικοί 
σύλλογοι, στη συλλογή ή/και ανάλυση των 
κλινικών δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 892
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στην περίπτωση εμφυτεύσιμων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας III, πρέπει να διενεργούνται 
κλινικές έρευνες, εκτός αν δικαιολογείται 
δεόντως η χρήση αποκλειστικά και μόνο 
των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων. Η 

5. Στην περίπτωση εμφυτεύσιμων 
προϊόντων, πρέπει να διενεργούνται 
κλινικές έρευνες, εκτός αν δικαιολογείται 
δεόντως η χρήση αποκλειστικά και μόνο 
των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων. Η 
απόδειξη της ισοδυναμίας σύμφωνα με το 
τμήμα 4 γενικά δεν θεωρείται επαρκής 
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απόδειξη της ισοδυναμίας σύμφωνα με το 
τμήμα 4 γενικά δεν θεωρείται επαρκής 
αιτιολόγηση κατά την έννοια της πρώτης 
περιόδου της παρούσας παραγράφου.

αιτιολόγηση κατά την έννοια της πρώτης 
περιόδου της παρούσας παραγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί με τη χρήση ζωικών ή 
ανθρώπινων ιστών ή κυττάρων, παρέχεται συχνά η δυνατότητα αξιοποίησης είτε της κλινικής 
εμπειρίας και των βιβλιογραφικών αναφορών σχετικά με την ασφάλεια και τις επιδόσεις 
ισοδύναμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων είτε της συμμόρφωσης με αναγνωρισμένα πρότυπα 
για την εκπλήρωση των απαιτήσεων κλινικών τεκμηρίων.

Τροπολογία 893
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στην περίπτωση εμφυτεύσιμων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας III, πρέπει να διενεργούνται 
κλινικές έρευνες, εκτός αν δικαιολογείται 
δεόντως η χρήση αποκλειστικά και μόνο 
των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων. Η 
απόδειξη της ισοδυναμίας σύμφωνα με το 
τμήμα 4 γενικά δεν θεωρείται επαρκής 
αιτιολόγηση κατά την έννοια της πρώτης 
περιόδου της παρούσας παραγράφου.

5. Στην περίπτωση εμφυτεύσιμων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας III, πρέπει να διενεργούνται 
κλινικές έρευνες, εκτός αν δικαιολογείται 
δεόντως η χρήση αποκλειστικά και μόνο 
των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων. 
Για τα καινοτόμα προϊόντα, η απόδειξη 
της ισοδυναμίας σύμφωνα με το τμήμα 4 
δεν θεωρείται επαρκής αιτιολόγηση κατά 
την έννοια της πρώτης περιόδου της 
παρούσας παραγράφου. Ωστόσο, για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
διατίθενται ήδη στην αγορά και για τα 
οποία υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά 
δεδομένα, καθώς και δεδομένα από την 
παρακολούθηση μετά τη διάθεσή τους 
στην αγορά, και τα οποία δείχνουν ότι δεν 
υφίστανται ανησυχίες όσον αφορά την 
ασφάλεια, η απόδειξη της ισοδυναμίας 
μπορεί να θεωρηθεί επαρκής 
αιτιολόγηση. Η απόδειξη της ισοδυναμίας 
για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
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υποβάλλονται σε επιστημονική 
αξιολόγηση που προβλέπει ο παρών 
κανονισμός, διενεργείται από τον ΣΟΙΠ.

Or. en

Τροπολογία 894
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙΙΙ – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στην περίπτωση εμφυτεύσιμων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας III, πρέπει να διενεργούνται 
κλινικές έρευνες, εκτός αν δικαιολογείται 
δεόντως η χρήση αποκλειστικά και μόνο 
των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων. Η 
απόδειξη της ισοδυναμίας σύμφωνα με το 
τμήμα 4 γενικά δεν θεωρείται επαρκής 
αιτιολόγηση κατά την έννοια της πρώτης 
περιόδου της παρούσας παραγράφου.

5. Στην περίπτωση εμφυτεύσιμων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας III, πρέπει να διενεργούνται 
κλινικές έρευνες, εκτός αν δικαιολογείται 
δεόντως η χρήση αποκλειστικά και μόνο 
των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων. 
Για νέα προϊόντα, η απόδειξη της 
ισοδυναμίας σύμφωνα με το τμήμα 4 
γενικά δεν θεωρείται επαρκής αιτιολόγηση 
κατά την έννοια της πρώτης περιόδου της 
παρούσας παραγράφου.

Or. de

Τροπολογία 895
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙΙΙ – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όλα τα κλινικά δεδομένα που 
συλλέγονται από τον κατασκευαστή στο 
πλαίσιο της ΚΠΔΑ πρέπει να καθίστανται 
προσβάσιμα για τους επαγγελματίες 
υγείας.

Or. en
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Τροπολογία 896
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙΙΙ – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο κατασκευαστής αναλύει τα ευρήματα 
της ΚΠΔΑ και τεκμηριώνει τα 
αποτελέσματα σε μια έκθεση αξιολόγησης 
της ΚΠΔΑ που θα αποτελέσει μέρος του 
τεχνικού φακέλου.

3. Ο κατασκευαστής αναλύει τα ευρήματα 
της ΚΠΔΑ και τεκμηριώνει τα 
αποτελέσματα σε μια έκθεση αξιολόγησης 
της ΚΠΔΑ που θα αποτελέσει μέρος του 
τεχνικού φακέλου.

Για τα εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, η έκθεση αξιολόγησης ΚΠΔΑ 
του κατασκευαστή αναθεωρείται από 
ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα, για 
παράδειγμα ακαδημαϊκό ίδρυμα ή 
ιατρικό σύλλογο. Για τη διεξαγωγή της 
αναθεώρησης, ο κατασκευαστής παρέχει 
στον ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα τα 
απαιτούμενα δεδομένα. Τόσο η έκθεση 
αξιολόγησης της ΚΠΔΑ όσο και η 
αναθεώρησή της από ανεξάρτητο 
επιστημονικό φορέα περιλαμβάνονται 
στον τεχνικό φάκελο για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας 
ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των λοιπών ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατηγορίας ΙΙΙ, όπως τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που περιέχουν καψύλιο ζελατίνης, διασφαλίζεται και αξιολογείται 
από κλινικές έρευνες που διεξάγονται πριν από την οικεία σήμανση CE.

Τροπολογία 897
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧIV – μέρος I – σημείο 1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε βήμα στην κλινική έρευνα, από την 
πρώτη εξέταση της ανάγκης και 
αιτιολόγηση της μελέτης έως τη 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων, 
διεξάγεται σύμφωνα με τις 
αναγνωρισμένες αρχές δεοντολογίας, όπως 
για παράδειγμα αυτές που ορίζονται στην 
δήλωση του Ελσίνκι της Παγκόσμιας 
Ιατρικής Ένωσης σχετικά με τις αρχές 
δεοντολογίας για την ιατρική έρευνα με τη 
συμμετοχή ανθρώπων, η οποία εγκρίθηκε 
στην 18η γενική συνέλευση της 
Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης στο Ελσίνκι 
της Φινλανδίας το 1964 και 
τροποποιήθηκε πρόσφατα από την 59η 
γενική συνέλευση της Παγκόσμιας 
Ιατρικής Ένωσης στη Σεούλ, Κορέα, το 
2008.

Κάθε βήμα στην κλινική έρευνα, από την 
πρώτη εξέταση της ανάγκης και 
αιτιολόγηση της μελέτης έως τη 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων, 
διεξάγεται σύμφωνα με τις 
αναγνωρισμένες αρχές δεοντολογίας, όπως 
για παράδειγμα αυτές που ορίζονται στην 
δήλωση του Ελσίνκι της Παγκόσμιας 
Ιατρικής Ένωσης σχετικά με τις αρχές 
δεοντολογίας για την ιατρική έρευνα με τη 
συμμετοχή ανθρώπων, η οποία εγκρίθηκε 
στην 18η γενική συνέλευση της 
Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης στο Ελσίνκι 
της Φινλανδίας το 1964, καθώς και τυχόν 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι κλινικές έρευνες συμμορφώνονται πάντα προς τις 
διατάξεις της τελευταίας τροποποιημένης έκδοσης της δήλωσης του Ελσίνκι.

Τροπολογία 898
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧIV – μέρος I – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε βήμα στην κλινική έρευνα, από την 
πρώτη εξέταση της ανάγκης και 
αιτιολόγηση της μελέτης έως τη 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων, 
διεξάγεται σύμφωνα με τις 
αναγνωρισμένες αρχές δεοντολογίας, όπως 
για παράδειγμα αυτές που ορίζονται στην 
δήλωση του Ελσίνκι της Παγκόσμιας 
Ιατρικής Ένωσης σχετικά με τις αρχές 

Κάθε βήμα στην κλινική έρευνα, από την 
πρώτη εξέταση της ανάγκης και 
αιτιολόγηση της μελέτης έως τη 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων, 
διεξάγεται σύμφωνα με τις 
αναγνωρισμένες αρχές δεοντολογίας, όπως 
για παράδειγμα αυτές που ορίζονται στην 
δήλωση του Ελσίνκι της Παγκόσμιας 
Ιατρικής Ένωσης σχετικά με τις αρχές 
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δεοντολογίας για την ιατρική έρευνα με τη 
συμμετοχή ανθρώπων, η οποία εγκρίθηκε 
στην 18η γενική συνέλευση της 
Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης στο Ελσίνκι 
της Φινλανδίας το 1964 και τροποποιήθηκε 
πρόσφατα από την 59η γενική συνέλευση 
της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης στη 
Σεούλ, Κορέα, το 2008.

δεοντολογίας για την ιατρική έρευνα με τη 
συμμετοχή ανθρώπων, η οποία εγκρίθηκε 
στην 18η γενική συνέλευση της 
Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης στο Ελσίνκι 
της Φινλανδίας το 1964 και τροποποιήθηκε 
πρόσφατα από την 59η  γενική συνέλευση 
της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης στη 
Σεούλ, Κορέα, το 2008. Η ρύθμιση των 
λεπτομερών προϋποθέσεων σχετικά με τη 
συμμετοχή των ατόμων στις κλινικές 
έρευνες πρέπει να αποτελεί ευθύνη των 
κρατών μελών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία σκοπό έχει να διευκρινίσει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ορίζουν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής των ατόμων στις κλινικές έρευνες. Εν προκειμένω, δεσμεύονται για 
τον ορισμό των ελάχιστων προτύπων τα οποία θεσπίστηκαν στη δήλωση του Ελσίνκι από την 
Παγκόσμια Ιατρική Ένωση στην έκδοση του 2008.

Τροπολογία 899
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIV – μέρος Ι – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κλινικές έρευνες σε ανίκανους προς 
δικαιοπραξία συμμετέχοντες
Στην περίπτωση ανίκανων προς 
δικαιοπραξία συμμετεχόντων που δεν 
έδωσαν ή δεν αρνήθηκαν να δώσουν εν 
επιγνώσει συναίνεση πριν από την 
εκδήλωση της ανικανότητάς τους, οι 
κλινικές έρευνες μπορούν να 
διενεργούνται μόνον εάν πληρούνται, 
πέραν των γενικών προϋποθέσεων, όλες 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
– έχει δοθεί εν επιγνώσει συναίνεση του 
νόμιμου εκπροσώπου η οποία εκφράζει 
την εικαζόμενη επιθυμία του 
συμμετέχοντος και μπορεί να ανακληθεί 
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ανά πάσα στιγμή χωρίς επιπτώσεις για 
τον συμμετέχοντα·
– ο ανίκανος προς δικαιοπραξία 
συμμετέχων έχει λάβει επαρκή 
ενημέρωση, με τρόπο που δύναται να 
κατανοήσει, σχετικά με την έρευνα, τους 
κινδύνους και τα οφέλη της·
– η ρητώς εκφραζόμενη επιθυμία του 
ανίκανου προς δικαιοπραξία 
συμμετέχοντος, που είναι σε θέση να 
διαμορφώσει γνώμη και να αξιολογήσει 
αυτές τις πληροφορίες, να αρνηθεί τη 
συμμετοχή στην κλινική έρευνα ή να 
αποχωρήσει από αυτήν, λαμβάνεται ανά 
πάσα στιγμή ρητώς υπόψη από τον 
ερευνητή·
– δεν παρέχονται κίνητρα ή οικονομικές 
διευκολύνσεις πέραν της αποζημίωσης 
για τη συμμετοχή στην κλινική έρευνα·
– η εν λόγω έρευνα είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την επαλήθευση στοιχείων
που προέρχονται από κλινική έρευνα σε 
άτομα δυνάμενα να παράσχουν την εν 
επιγνώσει συναίνεσή τους ή από άλλες 
ερευνητικές μεθόδους·
– η εν λόγω έρευνα αφορά άμεσα μια 
κλινική κατάσταση που απειλεί τη ζωή ή 
προκαλεί εκφυλισμό, από την οποία 
πάσχει ο συμμετέχων·
– η κλινική έρευνα έχει προβλεφθεί κατά 
τρόπον ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
πόνοι, οι ενοχλήσεις, οι φόβοι και άλλοι 
προβλέψιμοι κίνδυνοι συναφείς με την 
ασθένεια και το στάδιο της εξέλιξής της, 
ενώ τόσο το κατώφλι κινδύνου όσο και ο 
βαθμός ενόχλησης ορίζονται ρητώς και 
παρακολουθούνται συνεχώς·
– υφίστανται βάσιμες προσδοκίες ότι η 
συμμετοχή στην κλινική έρευνα 
προσφέρει στον ανίκανο προς 
δικαιοπραξία συμμετέχοντα οφέλη τα 
οποία υπερτερούν των κινδύνων ή ότι δεν 
ενέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο·
– το πρωτόκολλο της δοκιμής έχει 
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εγκριθεί από επιτροπή δεοντολογίας με 
εμπειρογνωμοσύνη στη σχετική ασθένεια 
και τη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών ή 
αφού της παρασχεθεί συμβουλευτική 
υποστήριξη για κλινικά, δεοντολογικά και 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα του τομέα 
της σχετικής ασθένειας και της 
συγκεκριμένης ομάδας ασθενών.
Ο συμμετέχων στη δοκιμή λαμβάνει στο 
μέτρο του δυνατού μέρος στη διαδικασία 
παροχής επί γνώσει συναίνεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε σύγκριση με την πρόταση για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων, οι διατάξεις για τις κλινικές 
έρευνες είναι πολύ αδύναμες και ασαφείς. Οι κλινικές έρευνες ενδέχεται να περιλαμβάνουν 
πολύ σημαντικό κίνδυνο για τον ασθενή. Για τον λόγο αυτόν οι διατάξεις πρέπει να 
προσδιορίζονται.

Τροπολογία 900
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XΙV – μέρος I – σημείο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Κλινικές έρευνες σε ανηλίκους
Κλινικές έρευνες επί ανηλίκων είναι 
δυνατό να διενεργούνται μόνον στην 
περίπτωση που, εκτός από τις γενικές 
προϋποθέσεις, πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
– έχει δοθεί η εν επιγνώσει συναίνεση του 
νόμιμου εκπροσώπου, η οποία εκφράζει 
την εικαζόμενη επιθυμία του 
συμμετέχοντος·
– ο ανήλικος έχει λάβει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες, κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνεται στην ηλικία και την 
ωριμότητά του, από ιατρό (είτε τον 
ερευνητή, είτε μέλος της ομάδας μελέτης) 
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που είναι εκπαιδευμένος ή έχει εμπειρία 
να εργάζεται με παιδιά, σχετικά με την 
έρευνα, τους κινδύνους και τα οφέλη·
– η ρητώς εκφραζόμενη επιθυμία του 
ανηλίκου, που είναι σε θέση να 
διαμορφώσει γνώμη και να αξιολογήσει 
τις παραπάνω πληροφορίες, να αρνηθεί 
τη συμμετοχή του στην κλινική έρευνα ή 
να αποχωρήσει από αυτήν, λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη από τον ερευνητή·
– δεν παρέχονται κίνητρα ή οικονομικές 
διευκολύνσεις πέραν της αποζημίωσης 
για τη συμμετοχή στην κλινική έρευνα·
– η εν λόγω έρευνα είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την επαλήθευση στοιχείων 
που προέρχονται από κλινικές έρευνες σε 
άτομα δυνάμενα να παράσχουν την εν 
επιγνώσει συναίνεσή τους ή από άλλες 
ερευνητικές μεθόδους·
– η εν λόγω έρευνα είτε συνδέεται άμεσα 
με μια παθολογία από την οποία πάσχει ο 
ανήλικος είτε είναι τέτοιας φύσης ώστε 
να μπορεί να εφαρμόζεται μόνο σε 
ανηλίκους·
– η κλινική έρευνα έχει προβλεφθεί κατά 
τρόπον ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
πόνοι, οι ενοχλήσεις, οι φόβοι και άλλοι 
προβλέψιμοι κίνδυνοι συναφείς με την 
ασθένεια και το στάδιο της εξέλιξής της, 
ενώ τόσο το κατώφλι κινδύνου όσο και ο 
βαθμός ενόχλησης ορίζονται ρητώς και 
παρακολουθούνται συνεχώς·
– η κλινική έρευνα συνεπάγεται κάποιο 
άμεσο ωφέλημα για την ομάδα των 
ασθενών·
– έχουν τηρηθεί οι σχετικές 
επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές 
του Οργανισμού·
– το πρωτόκολλο της δοκιμής έχει 
εγκριθεί από επιτροπή δεοντολογίας η 
οποία διαθέτει παιδιατρική 
εμπειρογνωμοσύνη ή έχει λάβει 
συμβουλές για κλινικά, δεοντολογικά και 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα στον τομέα 
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της παιδιατρικής.
Ο ανήλικος λαμβάνει μέρος στη 
διαδικασία παροχής επί γνώσει 
συναίνεσης με τρόπο που ανταποκρίνεται 
στην ηλικία και την ωριμότητά του.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 901
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧIV– μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1.3. Πληροφορίες για τον κύριο 
ερευνητή, τον συντονιστή ερευνητή, 
συμπεριλαμβανομένων των προσόντων του 
και του κέντρου/-ων όπου 
πραγματοποιείται η έρευνα.

3.1.3. Πληροφορίες για τον κύριο 
ερευνητή, τον συντονιστή ερευνητή, 
συμπεριλαμβανομένων των προσόντων του 
και του κέντρου/-ων όπου 
πραγματοποιείται η έρευνα, επίσης 
πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση 
μεταξύ του αναδόχου και της αρχής που 
διενεργεί την έρευνα, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με τη 
χρηματοδότηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποτελεί τυπική διαδικασία η πρόσβαση των επιτροπών δεοντολογίας στις συμβάσεις, οι οποίες 
συνάπτονται μεταξύ του αναδόχου και των αρχών που διενεργούν την έρευνα και πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του πρωτοκόλλου της έρευνας.
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Τροπολογία 902
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧIV– μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1.4. Γενική σύνοψη της κλινικής 
έρευνας.

3.1.4. Γενική σύνοψη της κλινικής έρευνας 
στην επίσημη γλώσσα της εκάστοτε 
χώρας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτραπεί η αντικειμενική αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής, είναι 
ζωτικής σημασίας η σύνοψη του σχεδίου έρευνας στην επίσημη γλώσσα της εκάστοτε χώρας.

Τροπολογία 903
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧIV – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.15 α. Σχέδιο περαιτέρω θεραπευτικής 
αγωγής των συμμετεχόντων μετά το 
πέρας της κλινικής έρευνας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη δήλωση του Ελσίνκι, στο πρωτόκολλο πρέπει να προβλέπεται συμφωνία ότι, 
μετά τη διενέργεια της μελέτης, τα άτομα που συμμετέχουν στην έρευνα θα έχουν πρόσβαση σε 
παρεμβάσεις που κρίνονται σκόπιμες από τη μελέτη ή πρόσβαση σε άλλες μορφές μέριμνας ή 
στήριξης.

Τροπολογία 904
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XV
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΕΔΑΦΙΟ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
«ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ» ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 
ΣΗΜΕΙΟ 1)

διαγράφεται

1. Φακοί επαφής
2. Εμφυτεύματα για τροποποίηση ή 
στερέωση μερών του σώματος
3. Υλικά πλήρωσης προσώπου ή άλλου 
δέρματος ή βλεννογόνου
4. Εξοπλισμός λιπαναρρόφησης
5. Επεμβατικός εξοπλισμός λέιζερ για 
χρήση στο ανθρώπινο σώμα
6. Εξοπλισμός έντονου παλμικού φωτός.

Or. en

Justification

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

Τροπολογία 905
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XV – σημείο 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Χημική απολέπιση

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος επικρατεί σύγχυση σχετικά με τον κανονισμό που διέπει, ενδεχομένως, τη 
χημική απολέπιση του δέρματος και είναι πιθανόν σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρχουν κενά.

Τροπολογία 906
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XV – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εξοπλισμός λιπαναρρόφησης 4. Εξοπλισμός λιπαναρρόφησης και 
λιπόλυσης

Or. fr

Τροπολογία 907
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XV – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Επεμβατικός εξοπλισμός λέιζερ για 
χρήση στο ανθρώπινο σώμα

5. Εξοπλισμός λέιζερ για χρήση στο 
ανθρώπινο σώμα

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα είδη εξοπλισμού λέιζερ που χρησιμοποιούνται σε αισθητικές επεμβάσεις πρέπει να 
υπόκεινται σε ρύθμιση ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Πολλά είδη δερματολογικού εξοπλισμού 
λέιζερ διατίθενται στην αγορά ως «μη επεμβατικά» ή «ελάχιστα επεμβατικά» και, ως εκ τούτου, 
ενδέχεται να προκύψει σύγχυση ως προς το πεδίο εφαρμογής. Ακόμα και ο πλέον σύγχρονος 
εξοπλισμός λέιζερ που χρησιμοποιείται στην αγγειοχειρουργική μπορεί να προκαλέσει ουλές.
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