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Θέμα: Προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή στο πλαίσιο της συνεδρίασης της 
επιτροπής ENVI

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε στις 29.03.2007 την τροποποίηση της οδηγίας 
93/42/EΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τότε ήμουν εισηγητής για τον φάκελο 
αυτόν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 
(ENVI). Είχε επισημανθεί ήδη από το 2006 ότι στην ΕΕ δεν υπάρχουν ενιαίες ρυθμίσεις για 
την επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων που είναι βασικά μίας χρήσεως, 
μολονότι αυτό ήταν και εξακολουθεί να είναι συνήθης πρακτική σε ορισμένα κράτη μέλη, για 
παράδειγμα στη Γερμανία. Σήμερα οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών στο ζήτημα αυτό 
είναι πάρα πολύ μεγάλες. Σε λίγα κράτη μέλη επιτρέπεται η επανεπεξεργασία, και τα κράτη 
μέλη αυτά έχουν θεσπίσει ανάλογες κατευθυντήριες γραμμές. Σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη 
η επανεπεξεργασία απαγορεύεται εντελώς, αλλά στις περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν 
υπάρχουν σαφείς κανόνες. Αυτό πρέπει να αλλάξει το συντομότερο δυνατόν.

Κατά τη γνώμη μου, το κύριο πρόβλημα είναι ότι ναι μεν υπάρχει ακριβής ορισμός των 
προϊόντων μίας χρήσεως (βλ. σχετικά την οδηγία 2007/47/EΚ, σύμφωνα με την οποία 
«προϊόν μίας χρήσεως» είναι το προϊόν «που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί άπαξ και για 
έναν μόνον ασθενή»), αλλά υπάρχουν εν μέρει διαφορές ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι 
παραγωγοί δηλώνουν τα προϊόντα τους. Για την πρώτη χρήση ενός προϊόντος μίας χρήσεως 
την ευθύνη φέρει ο παραγωγός, ενώ για τη χρήση ενός επανεπεξεργασμένου προϊόντος μίας 
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χρήσεως την ευθύνη φέρουν ο θεράπων ιατρός και το νοσοκομείο. Δυστυχώς, αυτό συχνά δεν 
το γνωρίζουν οι γιατροί.

Στο πλαίσιο συζητήσεων με την Επιτροπή, δόθηκε στο Κοινοβούλιο η υπόσχεση ότι εντός 
δύο ετών θα δημοσιευόταν έκθεση για τα προβλήματα αυτά. Δυστυχώς, τίποτε δεν έχει γίνει 
ως σήμερα. Στις 5 Δεκεμβρίου 2008 διοργανώθηκε βέβαια ένα εργαστήρι, και επιπλέον μια 
διαβούλευση, για το θέμα αυτό. όμως, εξ όσων γνωρίζω δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 
τώρα συγκεκριμένες ενέργειες.

Θεωρώ ότι είναι επειγόντως απαραίτητο να δραστηριοποιηθεί επιτέλους η Επιτροπή και να 
παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη ρύθμιση του θέματος της επανεπεξεργασίας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Στον τομέα αυτόν υπάρχει μια γκρίζα ζώνη που δεν 
επιτρέπεται να συνεχίσει να υφίσταται. Έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους άνθρωποι που 
μολύνθηκαν από επανεπεξεργασμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που κατά βάση
προορίζονταν για μία μόνο χρήση. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε πλέον. Πολλές 
φορές, ούτε ο ασθενής ούτε ο γιατρός γνωρίζουν ότι χρησιμοποιήθηκε επανεπεξεργασμένο 
προϊόν. Εδώ υπάρχει επείγουσα ανάγκη διασαφήνισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
υποχρεωμένη να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας. Αυτό πρέπει να 
διορθωθεί άμεσα. Δεν επιτρέπεται να συνεχίσουμε να θέτουμε χωρίς λόγο σε κίνδυνο την 
υγεία των πολιτών.

Ως εκ τούτου, ερωτώ την Επιτροπή:

• Πότε θα παρουσιάσει η Επιτροπή πρόταση για ρύθμιση σχετικά με τα 
επανεπεξεργασμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που κατά βάση προορίζονται για μία μόνο 
χρήση;


