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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0541),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 114 και το άρθρο 168 παράγραφος 
4 στοιχείο (γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα 
οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0317/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
14ης Φεβρουαρίου 20131,

– κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Ο υψηλός αριθμός των ΜΜΕ που 
αναπτύσσουν δραστηριότητα στον τομέα 

                                               
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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των in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη όταν θεσπίζονται 
κανόνες για τον εν λόγω τομέα, 
αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη δημιουργία 
κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Για την εξασφάλιση του υψηλότερου 
επιπέδου προστασίας της υγείας, θα πρέπει 
να αποσαφηνιστούν και να ενισχυθούν οι 
κανόνες που διέπουν τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
που κατασκευάζονται και 
χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων 
των μετρήσεων και της παράδοσης των 
αποτελεσμάτων, μόνο στο πλαίσιο ενός 
μόνο ιδρύματος υγείας.

9. Για την εξασφάλιση του υψηλότερου 
επιπέδου προστασίας της υγείας, θα πρέπει 
να αποσαφηνιστούν και να ενισχυθούν οι 
κανόνες που διέπουν τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
που κατασκευάζονται και 
χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων 
των μετρήσεων και της παράδοσης των 
αποτελεσμάτων, μόνο στο πλαίσιο ενός 
μόνο ιδρύματος υγείας, χωρίς να 
επιβάλλεται περιττή επιβάρυνση στους 
επαγγελματίες του ιατρικού τομέα που 
τροποποιούν τη χρήση των in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων με σκοπό να τα προσαρμόζουν 
στις ανάγκες των ασθενών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία 37· οι ειδικές ανάγκες των ασθενών ή ομάδας ασθενών πρέπει να 
γίνονται σεβαστές.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει, εν 
γένει, να φέρουν τη σήμανση CE, η οποία 
να δηλώνει τη συμμόρφωσή τους προς τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η ελεύθερη 
διακίνησή τους στην Ένωση και η έναρξη 
χρήσης τους σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη χρήση τους. Τα κράτη μέλη 
δεν θα πρέπει να δημιουργούν εμπόδια για 
τη διάθεση στην αγορά ή για την έναρξη 
χρήσης για λόγους που συνδέονται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

(26) Τα in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει, εν 
γένει, να φέρουν τη σήμανση CE, η οποία 
να δηλώνει τη συμμόρφωσή τους προς τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η ελεύθερη 
διακίνησή τους στην Ένωση και η έναρξη 
χρήσης τους σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη χρήση τους. Τα κράτη μέλη 
δεν θα πρέπει να δημιουργούν εμπόδια για 
τη διάθεση στην αγορά ή για την έναρξη 
χρήσης για λόγους που συνδέονται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Ωστόσο θα πρέπει να 
παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη 
να αποφασίζουν αν θα περιορίζουν τη 
χρήση οιουδήποτε ειδικού τύπου in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος σε σχέση με πτυχές που δεν 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία 13. Αποτελεί μακρόχρονη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι 
το ζήτημα αν επιτρέπονται, απαγορεύονται ή επιτρέπονται εντός ορίων ορισμένες δεοντολογικά 
ευαίσθητες τεχνολογίες, όπως ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος, υπόκειται στην αρχή της 
επικουρικότητας. Τα κράτη μέλη που επιτρέπουν αυτών των ειδών τις δοκιμές θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού, αλλά τα κράτη μέλη 
που θέλουν να τις απαγορεύσουν σύμφωνα με την εθνική επί δεοντολογικού επιπέδου συζήτηση 
θα πρέπει να εξακολουθούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Η διατύπωση προέρχεται από 
παρόμοια διάταξη του κανονισμού για τις προηγμένες θεραπείες.



PE506.196v01-00 8/64 PR\928989EL.doc

EL

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Παρεμβατικές μελέτες κλινικών 
επιδόσεων και άλλες μελέτες κλινικών 
επιδόσεων που συνεπάγονται κίνδυνο για 
τους συμμετέχοντες στις μελέτες θα 
πρέπει να επιτρέπονται μόνον μετά από 
αξιολόγηση και έγκριση από μια επιτροπή 
δεοντολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει σχέση με τη συζήτηση για τον κανονισμό περί κλινικών δοκιμών και ο 
εισηγητής θεωρεί ότι ο ρόλος της επιτροπής δεοντολογίας πρέπει να ενισχυθεί.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45α) Πρέπει να θεσπισθούν αυστηροί 
κανόνες για άτομα που αδυνατούν να 
δώσουν εν επιγνώσει συναίνεση όπως 
παιδιά και ανίκανα προς δικαιοπραξία 
άτομα στο ίδιο επίπεδο με την οδηγία 
2001/20/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Απριλίου 2001, για την προσέγγιση 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών όσον αφορά την εφαρμογή ορθής 
κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές 
δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για 
τον άνθρωπο1.
_____________
¹ ΕΕ L 121, 1.5.2001, σ. 34.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε σύγκριση με την πρόταση για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων οι διατάξεις σχετικά με τις 
παρεμβατικές μελέτες κλινικών επιδόσεων είναι πολύ άτολμες και ανακριβείς. Οι παρεμβατικές 
μελέτες κλινικών επιδόσεων μπορεί να περιλαμβάνουν πολύ σημαντικό κίνδυνο για τον ασθενή, 
παραδείγματος χάριν εάν το δείγμα συλλέγεται με παρακέντηση του νωτιαίου μυελού. Για τον 
λόγο αυτό οι διατάξεις πρέπει να προσδιορίζονται. 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 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ειδικότερα στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συγκεκριμένα, 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την 
ακεραιότητα του ανθρώπου, την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
την ελευθερία της τέχνης και της 
επιστήμης, την επιχειρηματική ελευθερία 
και το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα εν λόγω 
δικαιώματα και αρχές.

(59) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ειδικότερα στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συγκεκριμένα, 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την 
ακεραιότητα του ανθρώπου, την αρχή της 
ελεύθερης και εν επιγνώσει συναίνεσης 
του ενδιαφερομένου, την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, την ελευθερία της 
τέχνης και της επιστήμης, την 
επιχειρηματική ελευθερία και το δικαίωμα 
της ιδιοκτησίας, καθώς τη Σύμβαση για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
βιοϊατρική και το Συμπληρωματικό 
Πρωτόκολλο στην εν λόγω Σύμβαση που 
αφορά τον Γενετικό Έλεγχο για την Υγεία.
Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα 
με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της ελεύθερης και εν επιγνώσει συναίνεσης αποτελεί βασικό στοιχείο στον Χάρτη, 
άρθρο 3 και πρέπει να αναφέρεται στο σημείο αυτό. 
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59α) Η αρχή της εν επιγνώσει 
συναίνεσης, η οποία είναι ένα από τα 
βασικά στοιχεία του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και 
ορισμένων εγγράφων διεθνών 
οργανισμών όπως το Συμβούλιο της 
Ευρώπης και ο Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), θα 
πρέπει να τηρείται στον παρόντα 
κανονισμό. Η ποιότητα των in vitro 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και 
το πλαίσιο εφαρμογής τους έχουν κρίσιμη 
σημασία, ειδικά σε σχέση με τις δοκιμές 
DNA. Πρέπει επομένως να εισαχθεί 
κεφάλαιο για την εν επιγνώσει συναίνεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία 31. Η αρχή της ελεύθερης και εν επιγνώσει συναίνεσης αποτελεί 
βασικό στοιχείο στον Χάρτη, άρθρο 3 και πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις στον παρόντα 
κανονισμό για την τήρηση της αρχής αυτής.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59β) Ο παρών κανονισμός είναι 
σύμφωνος με τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρία της 13ης Δεκεμβρίου 2006, 
η οποία κυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στις 23 Δεκεμβρίου 2010, μέσω 
της οποίας τα συμβαλλόμενα μέρη 
δεσμεύονται, ιδίως, να προωθούν, να 
προστατεύουν και να εγγυώνται την 
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πλήρη και ισότιμη άσκηση όλων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα 
άτομα με αναπηρίες και να προωθούν το 
σεβασμό της σύμφυτης αξιοπρέπειάς 
τους, μεταξύ άλλων με την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις 
ικανότητες των ατόμων με αναπηρία και 
τη συμβολή τους στην ανθρωπότητα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρία. Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Με σκοπό τη διατήρηση ενός υψηλού 
επιπέδου υγείας και ασφάλειας, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προσαρμογή 
στην τεχνική πρόοδο των γενικών 
απαιτήσεων ασφάλειας και επιδόσεων, 
των στοιχείων που πρέπει να
περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο, 
του ελάχιστου περιεχομένου της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΕ και των 
πιστοποιητικών που εκδίδονται από 
κοινοποιημένους οργανισμούς, των 
ελάχιστων απαιτήσεων που πρέπει να
πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί,
των κανόνων ταξινόμησης, των 
διαδικασιών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και της τεκμηρίωσης που 
πρέπει να υποβάλλεται για την έγκριση 
των μελετών κλινικών επιδόσεων· για τη 
θέσπιση του συστήματος UDI· για τις 
πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται 

(60) Με σκοπό τη διατήρηση ενός υψηλού 
επιπέδου υγείας και ασφάλειας, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί, τους κανόνες
ταξινόμησης και την τεκμηρίωση που 
πρέπει να υποβάλλεται για την έγκριση 
των μελετών κλινικών επιδόσεων· για τη 
θέσπιση του συστήματος UDI· για τις 
πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται 
σχετικά με την καταχώριση των in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και ορισμένων οικονομικών 
φορέων· για το ύψος και τη διάρθρωση των 
τελών για τον ορισμό και την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών· για τις πληροφορίες που θα 
είναι διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με τις 
μελέτες κλινικών επιδόσεων· για την 
έκδοση προληπτικών μέτρων προστασίας 
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σχετικά με την καταχώριση των in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και ορισμένων οικονομικών 
φορέων· για το ύψος και τη διάρθρωση των 
τελών για τον ορισμό και την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών· για τις πληροφορίες που θα 
είναι διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με τις 
μελέτες κλινικών επιδόσεων· για την 
έκδοση προληπτικών μέτρων προστασίας 
της υγείας σε επίπεδο ΕΕ· τέλος, για τα 
καθήκοντα των εργαστηρίων αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα κριτήρια 
που πρέπει να πληρούν και για το ύψος και 
τη διάρθρωση των τελών για τις 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που 
εκδίδουν. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να 
διεξαγάγει η Επιτροπή τις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο 
ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

της υγείας σε επίπεδο ΕΕ· τέλος, για τα 
καθήκοντα των εργαστηρίων αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα κριτήρια 
που πρέπει να πληρούν και για το ύψος και 
τη διάρθρωση των τελών για τις 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που 
εκδίδουν. Ωστόσο, ουσιαστικά στοιχεία 
του παρόντος κανονισμού όπως γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων, 
στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται 
στον τεχνικό φάκελο, το ελάχιστο 
περιεχόμενο της δήλωσης συμμόρφωσης 
της Ένωσης, που τροποποιεί ή 
συμπληρώνει τις διαδικασίες 
αξιολόγησης, πρέπει να τροποποιούνται 
μόνον μέσω της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό 
να διεξαγάγει η Επιτροπή τις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να
διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο 
ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέρη που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της 
νομοθεσίας και επομένως σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης δεν μπορούν να 
τροποποιηθούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Για να δοθεί το περιθώριο στους 
οικονομικούς φορείς, στους 
κοινοποιημένους οργανισμούς, στα κράτη 

(64) Για να δοθεί το περιθώριο στους 
οικονομικούς φορείς, ειδικότερα στις 
ΜΜΕ, να προσαρμοστούν στις αλλαγές 
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μέλη και στην Επιτροπή να 
προσαρμοστούν στις αλλαγές που εισάγει 
ο παρών κανονισμός, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί ικανή μεταβατική περίοδος για
την προσαρμογή αυτή και για τις
οργανωτικές διευθετήσεις που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν ώστε να εφαρμοστεί 
ορθά. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να έχει
οριστεί, πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής, ικανός αριθμός 
κοινοποιημένων οργανισμών σύμφωνα με 
τις νέες απαιτήσεις, ώστε να μην υπάρξει 
καμία έλλειψη in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά.

που εισάγει ο παρών κανονισμός και να 
διασφαλίσουν τη σωστή εφαρμογή του, 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ικανή 
μεταβατική περίοδος για να μπορέσουν να 
πραγματοποιηθούν οργανωτικές 
διευθετήσεις. Ωστόσο, μέρη του 
κανονισμού που αφορούν τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή πρέπει να εφαρμοσθούν 
το συντομότερο δυνατόν. Είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό να οριστεί, το συντομότερο 
δυνατόν, ικανός αριθμός κοινοποιημένων 
οργανισμών σύμφωνα με τις νέες 
απαιτήσεις, ώστε να μην υπάρξει καμία 
έλλειψη in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολογική έκθεση.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Για την ομαλή μετάβαση προς την 
καταχώριση in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οικείων 
οικονομικών φορέων και πιστοποιητικών, 
η υποχρέωση υποβολής των σχετικών 
πληροφοριών στα ηλεκτρονικά συστήματα 
που θα δημιουργηθούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού σε ενωσιακό επίπεδο θα 
πρέπει να παράγει πλήρη αποτελέσματα 
18 μόλις μήνες μετά την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 
Κατά τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει 
να παραμείνουν σε ισχύ το άρθρο 10 και 
το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία α) 
και β) της οδηγίας 98/79/ΕC. Ωστόσο, οι 
οικονομικοί φορείς και οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί που καταχωρίζονται στα 
σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία 

(65) Για την ομαλή μετάβαση προς την 
καταχώριση in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα
ηλεκτρονικά συστήματα που θα 
δημιουργηθούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού σε ενωσιακό επίπεδο θα 
πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν το 
συντομότερο δυνατόν. Οι οικονομικοί 
φορείς και οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
που καταχωρίζονται στα σχετικά 
ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία 
προβλέπονται σε ενωσιακό επίπεδο θα 
πρέπει να θεωρείται ότι συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις καταχώρισης των κρατών 
μελών βάσει των σχετικών διατάξεων της 
οδηγίας, ώστε να αποφεύγονται οι 
πολλαπλές καταχωρίσεις.
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προβλέπονται σε ενωσιακό επίπεδο θα 
πρέπει να θεωρείται ότι συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις καταχώρισης των κρατών 
μελών βάσει των σχετικών διατάξεων της 
οδηγίας, ώστε να αποφεύγονται οι 
πολλαπλές καταχωρίσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ηλεκτρονικά συστήματα πρέπει να συσταθούν το συντομότερο δυνατόν. Οι οικονομικοί 
φορείς θα πρέπει να μπορούν να συμμετάσχουν μόλις αυτά είναι έτοιμα.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67α) Αποτελεί μακρόχρονη πολιτική της 
Ένωσης να μην παρεμβαίνει στην εθνική 
πολιτική επιτρέποντας, απαγορεύοντας ή 
περιορίζοντας σε εθνικό επίπεδο 
δεοντολογικά αμφιλεγόμενες τεχνολογίες, 
όπως ο προεμφυτευτικός γενετικός 
έλεγχος. Ο παρών κανονισμός δεν θα 
πρέπει να παρεμποδίζει την αρχή αυτή, 
και η απόφαση να επιτρέπονται, να 
απαγορεύονται ή να περιορίζονται αυτές 
οι τεχνολογίες πρέπει επομένως να 
παραμείνει σε εθνικό επίπεδο.  Όταν ένα 
κράτος μέλος επιτρέπει αυτές τις 
τεχνολογίες είτε με είτε χωρίς περιορισμό, 
πρέπει να εφαρμόζονται τα πρότυπα που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποτελεί μακρόχρονη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το ζήτημα αν επιτρέπονται, 
απαγορεύονται ή επιτρέπονται εντός ορίων ορισμένες δεοντολογικά ευαίσθητες τεχνολογίες, 
όπως ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος, υπόκειται στην αρχή της επικουρικότητας. Τα κράτη 
μέλη που επιτρέπουν αυτού του είδους τις δοκιμές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι 
προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού, αλλά τα κράτη μέλη που θέλουν να τις απαγορεύσουν 
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σύμφωνα με την εθνική επί δεοντολογικού επιπέδου συζήτηση θα πρέπει να εξακολουθούν να 
έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Ο κανονισμός για τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
σε επίπεδο Ένωσης δεν παρεμποδίζει την 
ελευθερία των κρατών μελών να 
αποφασίζουν αν θα περιορίζουν τη χρήση 
οιουδήποτε ειδικού τύπου in vitro 
διαγνωστικού προϊόντος σε σχέση με 
πτυχές που δεν καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποτελεί μακρόχρονη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το ζήτημα αν επιτρέπονται, 
απαγορεύονται ή επιτρέπονται εντός ορίων ορισμένες δεοντολογικά ευαίσθητες τεχνολογίες, 
όπως ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος, υπόκειται στην αρχή της επικουρικότητας. Τα κράτη 
μέλη που επιτρέπουν αυτών των ειδών τις δοκιμές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι 
προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού, αλλά τα κράτη μέλη που θέλουν να τις απαγορεύσουν 
σύμφωνα με την εθνική επί δεοντολογικού επιπέδου συζήτηση θα πρέπει να εξακολουθούν να 
έχουν αυτή τη δυνατότητα. Η διατύπωση προέρχεται από παρόμοια διάταξη του κανονισμού για 
τις προηγμένες θεραπείες.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν» ορίζεται 
κάθε όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, 
λογισμικό, εμφύτευμα, αντιδραστήριο, 
υλικό ή άλλο είδος το οποίο προορίζεται 
από τον κατασκευαστή να χρησιμοποιείται 
μόνο ή σε συνδυασμό, στον άνθρωπο για 
έναν ή περισσότερους από τους 

(1) ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν» ορίζεται 
κάθε όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, 
λογισμικό, εμφύτευμα, αντιδραστήριο, 
υλικό ή άλλο είδος το οποίο προορίζεται 
από τον κατασκευαστή να χρησιμοποιείται 
μόνο ή σε συνδυασμό, στον άνθρωπο για 
έναν ή περισσότερους από τους 
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ακόλουθους, συγκεκριμένους ιατρικούς 
σκοπούς:

ακόλουθους, συγκεκριμένους άμεσους ή 
έμμεσους ιατρικούς σκοπούς:

– διάγνωσης, πρόληψης, παρακολούθησης, 
θεραπείας ή ανακούφισης ασθένειας,

– διάγνωσης, πρόληψης, παρακολούθησης,
πρόβλεψης, θεραπείας ή ανακούφισης 
ασθένειας,

– διάγνωσης, παρακολούθησης, θεραπείας, 
ανακούφισης ή επανόρθωσης τραύματος ή
αναπηρίας,

– διάγνωσης, παρακολούθησης, θεραπείας, 
ανακούφισης ή επανόρθωσης τραύματος ή 
αναπηρίας,

– διερεύνησης, αντικατάστασης ή 
τροποποίησης της ανατομίας ή μιας 
φυσιολογικής λειτουργίας ή κατάστασης,

– διερεύνησης, αντικατάστασης ή 
τροποποίησης της ανατομίας ή μιας 
φυσιολογικής λειτουργίας ή κατάστασης,

– ελέγχου ή υποβοήθησης της σύλληψης, – ελέγχου ή υποβοήθησης της σύλληψης,

– απολύμανσης ή αποστείρωσης 
οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα 
προϊόντα,

– απολύμανσης ή αποστείρωσης 
οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα 
προϊόντα,

– παροχής πληροφοριών όσον αφορά τον 
άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην υγεία,

και του οποίου η κύρια επιδιωκόμενη 
δράση, εντός ή επί του ανθρώπινου 
σώματος, δεν επιτυγχάνεται με 
φαρμακολογικά ή ανοσολογικά μέσα ούτε 
μέσω του μεταβολισμού αλλά του οποίου η 
προβλεπόμενη λειτουργία μπορεί να 
υποβοηθείται από τα μέσα αυτά.

και του οποίου η κύρια επιδιωκόμενη 
δράση, εντός ή επί του ανθρώπινου 
σώματος, δεν επιτυγχάνεται με 
φαρμακολογικά ή ανοσολογικά μέσα ούτε 
μέσω του μεταβολισμού αλλά του οποίου η 
προβλεπόμενη λειτουργία μπορεί να 
υποβοηθείται από τα μέσα αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

α) Στο άρθρο 2 σημείο 2 ο ορισμός ενός in vitro διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
επεκτάθηκε για να καλύψει προγνωστικές δοκιμές και δοκιμές προδιάθεσης. Ωστόσο, ο ορισμός 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος δεν επεκτάθηκε αναλόγως. β) Οι δοκιμές που συνδέονται με 
τον τρόπο ζωής θα πρέπει να εμπίπτουν στον κανονισμό καθώς θα μπορούσαν να έχουν 
τεράστιες συνέπειες για την υγεία του ασθενούς/καταναλωτή. Είναι επομένως σημαντικό για την 
προστασία ασθενών και καταναλωτών στην Ευρώπη να επεκταθεί το πεδίο.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– σχετικά με συγγενείς ανωμαλίες· – σχετικά με συγγενείς σωματικές ή 
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διανοητικές βλάβες·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος «συγγενής ανωμαλία» θεωρείται από τα άτομα με αναπηρίες και τους εκπροσώπους 
τους ότι εισάγει διακρίσεις. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που χρησιμοποιούνται για 
δοκιμές DNA υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δοκιμές που συνδέονται με τον τρόπο ζωής θα πρέπει να εμπίπτουν στον κανονισμό καθώς 
θα μπορούσαν να έχουν τεράστιες συνέπειες για την υγεία του ασθενούς/καταναλωτή. Είναι 
επομένως σημαντικό για την προστασία ασθενών και καταναλωτών στην Ευρώπη να επεκταθεί 
το πεδίο.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν μίας 
χρήσης» ορίζεται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί σε έναν μόνον ασθενή με 
μία διαδικασία·

διαγράφεται

Η μία διαδικασία μπορεί να συνεπάγεται 
πολλές χρήσεις ή παρατεταμένη χρήση 
στον ίδιο ασθενή. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια των «ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας χρήσης» δεν έχει εφαρμογή στα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) ως «γενετικός έλεγχος» ορίζεται ο 
έλεγχος που διενεργείται για λόγους 
υγείας, συνεπάγεται δε ανάλυση 
βιολογικών δειγμάτων ανθρώπινης 
προέλευσης και αποσκοπεί ειδικά στον 
προσδιορισμό των γενετικών 
χαρακτηριστικών του ατόμου τα οποία 
κληρονομούνται ή αποκτώνται κατά την 
πρώιμη προγεννητική ανάπτυξη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής εισάγει ειδικές διατάξεις για τους γενετικούς ελέγχους, γι’ αυτό είναι απαραίτητος 
ένας ορισμός. Η διατύπωση βασίζεται στο πρωτόκολλο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 16 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) ως «κατασκευαστής» ορίζεται το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
κατασκευάζει ή ανακαινίζει πλήρως ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ή αναθέτει τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή ή την πλήρη 
ανακαίνιση ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και το διαθέτει στην αγορά υπό 
την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.

(16) ως «κατασκευαστής» ορίζεται το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή, τη συσκευασία και την 
επισήμανση ενός προϊόντος πριν αυτό 
διατεθεί στην αγορά με την επωνυμία του 
προσώπου αυτού, ανεξάρτητα από το αν 
οι ενέργειες αυτές διενεργούνται από το 
πρόσωπο αυτό ή από τρίτους για 
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λογαριασμό του. Οι υποχρεώσεις των 
κατασκευαστών δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού ισχύουν επίσης για φυσικά ή 
νομικά πρόσωπου τα οποία 
συναρμολογούν, συσκευάζουν, 
επεξεργάζονται, ανακαινίζουν πλήρως ή 
επισημαίνουν ένα ή περισσότερα 
προκατασκευασμένα προϊόντα και/ή 
ορίζουν τον προβλεπόμενο σκοπό αυτών 
προκειμένου να διατεθούν στην αγορά υπό 
την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του
προσώπου αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

α) Ο ορισμός του όρου «κατασκευαστής» είναι λιγότερο σαφής από ό,τι στην υφιστάμενη 
οδηγία για τα in vitro διαγνωστικά, καθώς ο τρέχων ορισμός παραλείπει σημαντικά μέρη (π.χ. 
συσκευασία, επισήμανση) (98/79/ΕΚ, άρθρο 1 στ). Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επισημαίνει ιατροτεχνολογικό προϊόν με την επωνυμία του ορίζεται ως κατασκευαστής (βλ. 
ισχύουσα νομοθεσία). β) Ο κατασκευαστής διαθέτει προϊόντα στην αγορά με την επωνυμία του. 
Το εμπορικό σήμα καθαυτό δεν ορίζει τον κατασκευαστή.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) ως «ίδρυμα υγείας» ορίζεται ένας 
οργανισμός του οποίου πρωταρχικός 
σκοπός είναι η περίθαλψη και η θεραπεία 
ασθενών ή η προαγωγή της δημόσιας 
υγείας·

(21) ως «ίδρυμα υγείας» ορίζεται ένας 
οργανισμός του οποίου πρωταρχικός 
σκοπός είναι η περίθαλψη και η θεραπεία 
ασθενών ή η προαγωγή της δημόσιας 
υγείας· εξαιρούνται τα ιδιωτικά 
εργαστήρια κλινικών υπηρεσιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων 
και άλλων ιδρυμάτων υγείας. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι τα ιδιωτικά εργαστήρια δεν 
περιλαμβάνονται σε αυτήν τη διάκριση, καθότι δεν θα πρέπει να επωφελούνται από τις ίδιες 
παρεκκλίσεις.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) ως «οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης» ορίζεται φορέας που 
εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ως τρίτο πρόσωπο,
περιλαμβανομένης της βαθμονόμησης,
των δοκιμών, της πιστοποίησης και της 
επιθεώρησης·

(25) ως «οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης» ορίζεται φορέας που 
εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ως τρίτο πρόσωπο,
περιλαμβανομένων των δοκιμών, της 
πιστοποίησης και της επιθεώρησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν συμμετέχουν ποτέ στη βαθμονόμηση των in 
vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων – τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα πρέπει να βαθμονομούνται πριν από τη χρήση.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 43 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43α) ως «βαθμονομητής» ορίζεται 
πρότυπο μέτρησης το οποίο 
χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση 
ενός προϊόντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταξύ βαθμονομητών και υλικών ελέγχου υπάρχει σημαντική διαφορά όχι μόνο από άποψη 
επιστημονικής χρήσης και χαρακτηριστικών, αλλά και από κανονιστική άποψη, καθώς η 
ταξινόμησή τους υπόκειται σε διαφορετικούς κανόνες. Για τον λόγο αυτόν, ο ορισμός πρέπει να 
χωριστεί στα δύο – ένα τμήμα για τους βαθμονομητές και ένα για τα υλικά ελέγχου.



PR\928989EL.doc 21/64 PE506.196v01-00

EL

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) ως «υλικό βαθμονόμησης και 
ελέγχου» ορίζεται κάθε ουσία, υλικό ή 
αντικείμενο που προορίζεται από τον 
κατασκευαστή του είτε για τον 
προσδιορισμό μετρητικών σχέσεων είτε 
για την εξακρίβωση των χαρακτηριστικών 
των επιδόσεων ιατροτεχνολογικού
προϊόντος σε σχέση με τη χρήση για την 
οποία προορίζεται.

(44) ως «υλικό ελέγχου» ορίζεται ουσία, 
υλικό ή αντικείμενο που προορίζεται από 
τον κατασκευαστή του για χρήση για την 
εξακρίβωση των χαρακτηριστικών των 
επιδόσεων ιατροτεχνολογικού προϊόντος· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταξύ βαθμονομητών και υλικών ελέγχου υπάρχει σημαντική διαφορά όχι μόνο από άποψη 
επιστημονικής χρήσης και χαρακτηριστικών, αλλά και από κανονιστική άποψη, καθώς η 
ταξινόμησή τους υπόκειται σε διαφορετικούς κανόνες. Για τον λόγο αυτόν, ο ορισμός πρέπει να 
χωριστεί στα δύο – ένα τμήμα για τους βαθμονομητές και ένα για τα υλικά ελέγχου.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) ως «ανάδοχος» ορίζεται ιδιώτης, 
εταιρεία, θεσμικό όργανο ή οργανισμός 
που αναλαμβάνει την ευθύνη για την 
έναρξη και διαχείριση μιας μελέτης 
κλινικών επιδόσεων·

(45) ως «ανάδοχος» ορίζεται ιδιώτης, 
εταιρεία, θεσμικό όργανο ή οργανισμός 
που αναλαμβάνει την ευθύνη για την 
έναρξη, τη διαχείριση, τη διεξαγωγή ή τη 
χρηματοδότηση μιας μελέτης κλινικών 
επιδόσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Από το παράρτημα XIII τμήμα II συνάγονται επιπλέον ευθύνες. Διαφορετικά, αν η μελέτη 
θεωρείται συνήθως ότι έχει ολοκληρωθεί μετά την τελευταία επίσκεψη του τελευταίου 
συμμετέχοντος, δεν θα περιλαμβάνεται αναφορά στην ευθύνη του αναδόχου όσον αφορά τα 
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σχετικά καθήκοντα παρακολούθησης, π.χ. την αρχειοθέτηση της τεκμηρίωσης, τη σύνταξη της 
αναφοράς κλινικής μελέτης και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Με τη συμπλήρωση της 
παρούσας παραγράφου με μια αναφορά στην ευθύνη του αναδόχου για χρηματοδότηση 
επιτυγχάνεται αντιστοίχιση με τον ορισμό σύμφωνα με το άρθρο 2ε) της οδηγίας 2001/20/ΕΚ.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 48 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48α) ως «επιθεώρηση» ορίζεται ο 
επίσημος έλεγχος που διενεργείται από 
αρμόδια αρχή, των εγγράφων, 
εγκαταστάσεων, μητρώων, συστημάτων 
διασφάλισης της ποιότητας και 
οιουδήποτε άλλου στοιχείου 
σχετιζομένου, κατά τη γνώμη της εν λόγω 
αρχής, με τη μελέτη κλινικών επιδόσεων 
και το οποίο μπορεί να βρίσκεται στο 
κέντρο διεξαγωγής της δοκιμής, στις 
εγκαταστάσεις του αναδόχου και/ή του 
συμβεβλημένου ερευνητικού οργανισμού 
ή σε οιαδήποτε άλλη εγκατάσταση την 
οποία η αρμόδια αρχή κρίνει ότι πρέπει 
να επιθεωρήσει·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αντίθεση με την πρόταση για τις κλινικές δοκιμές COM(2012) 369 τελικό, ο προτεινόμενος 
κανονισμός δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις επιθεωρήσεις. Η απόφαση σχετικά με την 
παρακολούθηση της διεξαγωγής των μελετών κλινικών επιδόσεων δεν πρέπει να υπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι αποφάσεις σχετικά με την 
παρακολούθηση μιας έρευνας ενδέχεται να εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων 
δημοσιονομικών κονδυλίων. Επιπλέον, θα μπορούσε να προκύψει μια προτίμηση για τη 
διεξαγωγή μελετών κλινικών επιδόσεων σε κράτη τα οποία δεν εφαρμόζουν παρακολούθηση.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο II – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαθεσιμότητα των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, υποχρεώσεις των οικονομικών 
φορέων, σήμανση CE, ελεύθερη 
κυκλοφορία

Διαθεσιμότητα και χρήση των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων, 
σήμανση CE, ελεύθερη κυκλοφορία

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η απόδειξη της συμμόρφωσης με τις 
γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
επιδόσεων βασίζεται σε κλινικά τεκμήρια 
σύμφωνα με το άρθρο 47.

3. Η απόδειξη της συμμόρφωσης με τις 
γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
επιδόσεων περιλαμβάνει κλινικά τεκμήρια 
σύμφωνα με το άρθρο 47.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κλινικά τεκμήρια δεν καλύπτουν όλες τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων –
πολλές από αυτές καλύπτονται με άλλους τρόπους (π.χ. οι απαιτήσεις σχετικά με τη χημική 
ασφάλεια, την ηλεκτρική ασφάλεια, τη μηχανική ασφάλεια, την ακτινολογική ασφάλεια κ.λπ. δεν 
καθορίζονται μέσω κλινικών τεκμηρίων).

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με εξαίρεση το άρθρο 59 παράγραφος 
4, οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού
δεν εφαρμόζονται στα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που ταξινομούνται ως 

5. Με εξαίρεση το άρθρο 59 παράγραφος 
4, οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
δεν εφαρμόζονται στα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που ταξινομούνται ως 
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κατηγορίας Α, Β και Γ, σύμφωνα με τους 
κανόνες του παραρτήματος VII, και τα 
οποία κατασκευάζονται και 
χρησιμοποιούνται σε ένα μόνο ίδρυμα 
υγείας, υπό τον όρο ότι τόσο η κατασκευή 
όσο και η χρήση πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά στο πλαίσιο του ενιαίου 
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας του 
ιδρύματος υγείας και ότι το ίδρυμα υγείας
τηρεί το πρότυπο ISO 15189 ή 
οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο και 
αναγνωρισμένο πρότυπο. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να ζητήσουν από το ίδρυμα 
υγείας να υποβάλει στην αρμόδια αρχή 
κατάλογο των προαναφερόμενων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν 
κατασκευαστεί και χρησιμοποιούνται στο 
έδαφός τους· μπορούν δε να επιβάλουν 
περισσότερες απαιτήσεις ασφάλειας για 
την κατασκευή και χρήση των εν λόγω 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

κατηγορίας Α, Β και Γ, εκτός αν τα 
προϊόντα αυτά είναι συνοδοί διάγνωσης,
σύμφωνα με τους κανόνες του 
παραρτήματος VII, και τα οποία 
κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται σε 
ένα μόνο ίδρυμα υγείας, υπό τον όρο ότι 
τόσο η κατασκευή όσο και η χρήση 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο 
πλαίσιο του ενιαίου συστήματος 
διαχείρισης της ποιότητας του ιδρύματος 
υγείας και ότι το ίδρυμα υγείας είναι 
διαπιστευμένο με βάση το πρότυπο ISO 
15189 ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο και 
αναγνωρισμένο πρότυπο. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να ζητήσουν από το ίδρυμα 
υγείας να υποβάλει στην αρμόδια αρχή
κατάλογο των προαναφερόμενων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν 
κατασκευαστεί και χρησιμοποιούνται στο 
έδαφός τους· μπορούν δε να επιβάλουν 
περισσότερες απαιτήσεις ασφάλειας για 
την κατασκευή και χρήση των εν λόγω 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Δ σύμφωνα 
με τους κανόνες του παραρτήματος VII, 
ακόμη και αν κατασκευάζονται και 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός μόνο 
ιδρύματος υγείας, τηρούν τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, οι 
διατάξεις που αφορούν τη σήμανση CE η 
οποία προβλέπεται στο άρθρο 16 και τις 
υποχρεώσεις οι οποίες αναφέρονται στα 
άρθρα 21 έως 25 δεν έχουν εφαρμογή στα 
εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Οι συνοδοί διάγνωσης και τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Δ σύμφωνα 
με τους κανόνες του παραρτήματος VII, 
ακόμη και αν κατασκευάζονται και 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός μόνο 
ιδρύματος υγείας, τηρούν τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, οι 
διατάξεις που αφορούν τη σήμανση CE η 
οποία προβλέπεται στο άρθρο 16 και τις 
υποχρεώσεις οι οποίες αναφέρονται στα 
άρθρα 21 έως 25 δεν έχουν εφαρμογή στα 
εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συνοδοί διάγνωσης αποτελούν ειδική κατηγορία προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε 
ενισχυμένες απαιτήσεις συμμόρφωσης σε σύγκριση με άλλα προϊόντα της κατηγορίας Γ· 
ειδικότερα, όλοι οι συνοδοί διάγνωσης υποβάλλονται σε εξέταση του φακέλου σχεδιασμού και 
υπόκεινται σε αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ο αυξημένος αυτός 
βαθμός συμμόρφωσης προβλέπεται προκειμένου να εξασφαλίζονται η ασφάλεια και οι 
επιδόσεις των συνοδών διάγνωσης.
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 85 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει, βάσει της τεχνικής 
προόδου και λαμβανομένων υπόψη των 
προβλεπόμενων χρηστών ή ασθενών, τις 
γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
επιδόσεων που ορίζονται στο παράρτημα 
Ι, καθώς και τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τον κατασκευαστή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της νομοθεσίας 
και επομένως σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης δεν μπορούν να τροποποιηθούν με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Γενετικές πληροφορίες, παροχή 

συμβουλών και ελεύθερη συναίνεση
1. Ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τους σκοπούς γενετικής δοκιμής 
μόνον εφόσον η δοκιμή αυτή διεξάγεται 
από πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά στο 
ιατρικό επάγγελμα δυνάμει της ισχύουσας 
εθνικής νομοθεσίας.
2. Ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τους σκοπούς γενετικής δοκιμής 
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μόνον εφόσον προστατεύονται τα 
δικαιώματα, η ασφάλεια και η ευζωία 
των συμμετεχόντων στη δοκιμή και 
εφόσον αναμένεται ότι τα κλινικά 
δεδομένα που παράγονται κατά τη 
διάρκεια της δοκιμής θα είναι αξιόπιστα 
και έγκυρα.
3. Πριν από τη χρήση προϊόντος για τους 
σκοπούς γενετικής δοκιμής, το πρόσωπο
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
παρέχει στον ενδιαφερόμενο 
συμμετέχοντα στη δοκιμή κατάλληλες 
πληροφορίες σχετικά με τη φύση, τη 
σημασία και τις επιπτώσεις της γενετικής 
δοκιμής.
4. Πριν από τη χρήση προϊόντος για τους 
σκοπούς γενετικής δοκιμής, το πρόσωπο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
παρέχει στον ενδιαφερόμενο 
συμμετέχοντα στη δοκιμή κατάλληλες και 
κατανοητές συμβουλές στον τομέα της 
γενετικής, χωρίς να προδικάζεται το 
αποτέλεσμα. Οι συμβουλές στον τομέα 
της γενετικής περιλαμβάνουν ιατρικές, 
δεοντολογικές, κοινωνικές, ψυχολογικές 
και νομικές πτυχές.
Η μορφή και η έκταση των συμβουλών 
στον τομέα της γενετικής πρέπει να 
ορίζονται σύμφωνα με τις επιπτώσεις των 
αποτελεσμάτων της δοκιμής και τη 
σημασία αυτών για το πρόσωπο ή τα 
μέλη της οικογένειας του εν λόγω 
προσώπου, συμπεριλαμβανομένων 
πιθανών επιπλοκών σε σχέση με τις 
επιλογές αναπαραγωγής.
5. Ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τους σκοπούς γενετικής δοκιμής 
μόνον μετά την ελεύθερη και εν επιγνώσει 
συναίνεση του ενδιαφερόμενου 
συμμετέχοντος στη δοκιμή. Η συναίνεση 
είναι ρητή και παρέχεται γραπτώς. Η 
συναίνεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή γραπτώς ή προφορικώς.
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι 
ανήλικος, λαμβάνεται η εν επιγνώσει 
συναίνεση των γονέων ή του νομικού 
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εκπροσώπου. Η συναίνεση αυτή 
αντικατοπτρίζει την εικαζόμενη βούληση 
του ανηλίκου και μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή χωρίς αρνητικές 
συνέπειες για τον ανήλικο. Σε περίπτωση 
που ο συμμετέχων είναι ανίκανος προς 
δικαιοπραξία ενήλικος ο οποίος δεν 
μπορεί να παράσχει εν επιγνώσει 
συναίνεση, λαμβάνεται η εν επιγνώσει 
συναίνεση του νομικού εκπροσώπου. Η 
συναίνεση αντικατοπτρίζει την 
εικαζόμενη βούληση του ενδιαφερόμενου 
και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 
χωρίς αρνητικές συνέπειες για το 
πρόσωπο αυτό. 
6. Ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τον προσδιορισμό του φύλου στο 
πλαίσιο προγεννητικής διάγνωσης, μόνον 
εφόσον ο προσδιορισμός υπηρετεί ιατρικό 
σκοπό και υπάρχει κίνδυνος σοβαρής 
κληρονομικής νόσου που εξαρτάται από 
το φύλο. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
2 παράγραφοι 1 και 2, ο ίδιος περιορισμός 
χρήσης ισχύει για προϊόντα τα οποία δεν 
προορίζονται για την εκπλήρωση 
συγκεκριμένου ιατρικού σκοπού.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
σχετικά με τη χρήση προϊόντων για τον 
σκοπό γενετικών δοκιμών δεν εμποδίζουν 
τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν, για λόγους προστασίας της 
υγείας ή της δημόσιας τάξης, 
αυστηρότερες εθνικές νομοθετικές 
διατάξεις στο τομέα αυτόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε επίσης αιτιολογική έκθεση. Το νέο αυτό κεφάλαιο αναφέρεται σε μακρόχρονα αιτήματα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων διεθνών οργανισμών όπως το Συμβούλιο της 
Ευρώπης και ο ΟΟΣΑ. Οι γενετικές δοκιμές θα πρέπει να διεξάγονται από επαγγελματίες του 
ιατρικού τομέα μετά από παροχή κατάλληλων συμβουλών στον τομέα της γενετικής. Η εν 
επιγνώσει συναίνεση προβλέπεται στο πλαίσιο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα 
πρέπει, κατά συνέπεια, να συμπεριληφθεί στη νομοθεσία.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα 
πρότυπα ή όταν τα σχετικά 
εναρμονισμένα πρότυπα δεν είναι επαρκή, 
η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κοινές τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με 
τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
επιδόσεων που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι, με τον τεχνικό φάκελο που 
παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ ή με τα 
κλινικά τεκμήρια και την παρακολούθηση 
μετά τη διάθεση στην αγορά που 
παρατίθεται στο παράρτημα ΧΙΙ. Οι κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές εκδίδονται μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 84 παράγραφος 3.

1. Όταν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα 
πρότυπα ή όταν πρέπει να 
αντιμετωπιστούν ζητήματα δημόσιας 
υγείας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κοινές τεχνικές προδιαγραφές 
σχετικά με τις γενικές απαιτήσεις 
ασφάλειας και επιδόσεων που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι, με τον 
τεχνικό φάκελο που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΙΙ ή με τα κλινικά τεκμήρια και 
την παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά που παρατίθεται στο παράρτημα 
ΧΙΙ. Οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές 
εκδίδονται μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 84 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέσω των εναρμονισμένων προτύπων καθορίζεται ποιες θεμελιώδεις απαιτήσεις του 
κανονισμού πληρούνται με τη συμμόρφωση με το πρότυπο. Η Επιτροπή καθορίζει ποια πρότυπα 
αναγνωρίζονται ως εναρμονισμένα πρότυπα. Όταν ένα εναρμονισμένο πρότυπο δεν 
ανταποκρίνεται πλέον στην εξέλιξη της τεχνολογίας, η Επιτροπή αναιρεί τον χαρακτηρισμό του 
προτύπου αυτού ως εναρμονισμένου. Στη συνέχεια, απαιτείται αναθεώρηση του προτύπου από 
τον αρμόδιο οργανισμό τυποποίησης. Κατά συνέπεια, η πρώτη πρόταση του άρθρου 7 « … ή 
όταν τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα δεν είναι επαρκή …» είναι διατυπωμένη με τρόπο που 
επιτρέπει παρανόηση, και πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 

διαγράφεται
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άρθρου 85 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει, βάσει της τεχνικής 
προόδου, τα στοιχεία του τεχνικού 
φακέλου που παρατίθεται στο παράρτημα 
ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γενική απαίτηση ασφάλειας και επιδόσεων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της νομοθεσίας και 
επομένως σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης δεν μπορεί να τροποποιηθεί με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη. 

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν συνοδεύεται από 
τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
σύμφωνα με το τμήμα 17 του 
παραρτήματος Ι σε επίσημη γλώσσα της 
Ένωσης, η οποία κατανοείται εύκολα από 
τον χρήστη για τον οποίο προορίζεται. Η 
γλώσσα ή οι γλώσσες στις οποίες πρέπει 
να παρέχονται οι πληροφορίες του 
κατασκευαστή μπορούν να ορίζονται από 
τον νόμο του κράτους μέλους στο οποίο 
καθίσταται διαθέσιμο το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν για τον χρήστη.

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι οι
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται
σχετικά με το ιατροτεχνολογικό προϊόν
σύμφωνα με το τμήμα 17 του 
παραρτήματος Ι διατίθενται σε επίσημη 
γλώσσα της Ένωσης, η οποία κατανοείται 
εύκολα από τον χρήστη για τον οποίο 
προορίζεται. Η γλώσσα ή οι γλώσσες στις 
οποίες πρέπει να παρέχονται οι 
πληροφορίες του κατασκευαστή μπορούν 
να ορίζονται από τον νόμο του κράτους 
μέλους στο οποίο καθίσταται διαθέσιμο το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν για τον χρήστη.

Όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα για αυτοδιάγνωση ή δοκιμή 
κοντά στον ασθενή, οι πληροφορίες που 
προβλέπονται από το τμήμα 17 του 
παραρτήματος Ι παρέχονται στη γλώσσα
(ή στις γλώσσες) του κράτους μέλους στο 
οποίο το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
παραδίδεται στον χρήστη για τον οποίο 
προορίζεται.

Όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα για αυτοδιάγνωση ή δοκιμή 
κοντά στον ασθενή, οι πληροφορίες που 
προβλέπονται από το τμήμα 17 του 
παραρτήματος Ι παρέχονται στην επίσημη
γλώσσα (γλώσσες) της Ένωσης που 
χρησιμοποιείται στο κράτος μέλος στο 
οποίο το ιατροτεχνολογικό προϊόν
παραδίδεται στον χρήστη για τον οποίο 
προορίζεται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατόν να παρέχονται οι πληροφορίες ηλεκτρονικά. Πρέπει επίσης να 
ορίζεται ότι οι πληροφορίες παρέχονται σε επίσημες γλώσσες της Ένωσης και όχι σε 
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Και οι δύο αλλαγές περιορίζουν τις ενδεχόμενες επιβαρύνσεις για 
τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διατηρεί στη διάθεση των αρμόδιων 
αρχών και για το χρονικό διάστημα που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 τον 
τεχνικό φάκελο, τη δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΕ και, κατά περίπτωση, αντίγραφο του 
σχετικού πιστοποιητικού, καθώς και τυχόν 
συμπληρώματος, που εκδίδεται σύμφωνα 
με το άρθρο 43·

α) να διατηρεί στη διάθεση των αρμόδιων 
αρχών και για το χρονικό διάστημα που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 την 
περίληψη του τεχνικού φακέλου ή, 
κατόπιν αιτήματος, τον τεχνικό φάκελο, 
τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και, κατά 
περίπτωση, αντίγραφο του σχετικού 
πιστοποιητικού, καθώς και τυχόν 
συμπληρώματος, που εκδίδεται σύμφωνα 
με το άρθρο 43·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τον τεχνικό φάκελο, καθώς αυτός 
αρχειοθετείται σε διάφορα σημεία στην εταιρεία. Εναλλακτικά, παρέχεται η περίληψη του 
τεχνικού φακέλου (βλ. επίσης το έγγραφο της GHTF με τίτλο «Summary Technical 
Documentation for Demonstrating Conformity to the Essential Principles of Safety and 
Performance of Medical Devices (STED)»))

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ότι το ιατροτεχνολογικό προϊόν φέρει 
επισήμανση σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και ότι συνοδεύεται από τις 
απαιτούμενες οδηγίες χρήσης και τη 

ε) ότι το ιατροτεχνολογικό προϊόν φέρει 
επισήμανση σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και ότι συνοδεύεται από τις 
απαιτούμενες οδηγίες χρήσης·
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δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν θα πρέπει να συνοδεύει το προϊόν. Κάτι τέτοιο δεν είναι 
αναγκαίο ούτε παρέχει κάποιο πρόσθετο όφελος.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
πρόσωπα τα οποία, ενώ δεν θεωρούνται 
κατασκευαστές κατά την έννοια του 
άρθρου 2 σημείο 16, συναρμολογούν ή 
προσαρμόζουν ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που κυκλοφορεί ήδη στην αγορά 
για την προβλεπόμενη χρήση του για έναν 
συγκεκριμένο ασθενή.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
πρόσωπα τα οποία, ενώ δεν θεωρούνται 
κατασκευαστές κατά την έννοια του 
άρθρου 2 σημείο 16, συναρμολογούν ή 
προσαρμόζουν ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που κυκλοφορεί ήδη στην αγορά 
για την προβλεπόμενη χρήση του για έναν 
συγκεκριμένο ασθενή ή μια ειδική, 
περιορισμένη ομάδα ασθενών εντός 
μεμονωμένου ιδρύματος υγειονομικής 
περίθαλψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα των εσωτερικών δοκιμών είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο. Η πρόταση COM προβλέπει 
μόνο ιδιαίτερα περιορισμένη κάλυψη των εσωτερικών δοκιμών για τις κατηγορίες Α, Β και Γ, 
αλλά πλήρη συμπερίληψη των εσωτερικών δοκιμών για την κατηγορία Δ. Ο εισηγητής επιθυμεί 
κατ’ αρχήν να διατηρήσει τη δομή της πρότασης, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τα 
νοσοκομεία προσαρμόζουν τις δοκιμές για την κατηγορία Δ στις ανάγκες των ασθενών. Αυτό 
δεν συμβαίνει μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά λαμβάνει και τη μορφή κατευθυντήριων 
γραμμών, για παράδειγμα για πρόωρα νεογνά. Για την απαραίτητη αυτή προσαρμογή δεν θα 
πρέπει να απαιτείται εκ νέου πλήρης αξιολόγηση συμμόρφωσης από το ίδρυμα υγειονομικής 
περίθαλψης.
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Γενικά, η μετάφραση των δηλώσεων συμμόρφωσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης 
για τις χώρες στις οποίες διατίθεται το προϊόν αποτελεί μια δυσανάλογη επιβάρυνση από άποψη 
διοικητικού φόρτου και κόστους, ειδικά για τις ΜΜΕ, η οποία δεν δικαιολογείται. Όπως ισχύει 
και στο πλαίσιο της ισχύουσας οδηγίας, θα πρέπει να αρκεί η διαθεσιμότητα σε μία γλώσσα της 
Ένωσης.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 85 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει το ελάχιστο περιεχόμενο 
της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ που 
παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ, βάσει 
της τεχνικής προόδου.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ως κύριο μέσο απόδειξης της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, η διακήρυξη συμμόρφωσης 
αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της νομοθεσίας και επομένως σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης δεν μπορεί να τροποποιηθεί με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, όσον αφορά τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
αυτοδιάγνωση ή δοκιμή κοντά στον 
ασθενή, ο κατασκευαστής πληροί τις 
συμπληρωματικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στο τμήμα 6.1 του 
παραρτήματος VIII.

Επιπλέον, όσον αφορά τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
αυτοδιάγνωση, ο κατασκευαστής πληροί 
τις συμπληρωματικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στο τμήμα 6.1 του 
παραρτήματος VIII.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θεσπίζονται απαιτήσεις για τα λεγόμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για δοκιμή κοντά στον 
ασθενή (πρόκειται για δοκιμές που διεξάγονται εκτός εργαστηριακού περιβάλλοντος, αλλά 
προορίζονται πάντα για επαγγελματική χρήση) όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης 
συμμόρφωσης και ανεξάρτητα από την ταξινόμηση της δοκιμής βάσει επικινδυνότητας. 
Επιπλέον, απαιτείται σε κάθε περίπτωση εξέταση του σχεδιασμού σύμφωνα με το παράρτημα 
VIII αριθ. 6.1. Η απαίτηση αυτή συνεπάγεται τεράστιο πρόσθετο κόστος και φόρτο εργασίας, 
χωρίς να δικαιολογείται αντικειμενικά κάτι τέτοιο, δεδομένης της ταξινόμησης βάσει της 
επικινδυνότητας.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην περίπτωση των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων για δοκιμή 
κοντά στον ασθενή, στις απαιτήσεις του 
τμήματος 6.1 του παραρτήματος VIII, 

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να πραγματοποιείται διαφοροποίηση όσον αφορά την αξιολόγηση συμμόρφωσης και 
τις κατηγορίες κινδύνου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για δοκιμή κοντά στον ασθενή. Τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για δοκιμή κοντά στον ασθενή που ταξινομούνται στην κατηγορία Α 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του παραρτήματος VIII με τον ίδιο τρόπο όπως όλα 
τα υπόλοιπα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Με τον τρόπο αυτόν, οι κανόνες ταξινόμησης 
μεταφέρονται στις διαδικασίες και απαιτήσεις αξιολόγησης συμμόρφωσης. 

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στην περίπτωση των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων με 
λειτουργία μέτρησης, στα θέματα 
κατασκευής που αφορούν τη
συμμόρφωση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων προς τις μετρολογικές 
απαιτήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα διαθέτουν εξ ορισμού λειτουργία 
μέτρησης. Οι περισσότερες απαιτήσεις επιδόσεων και μέρος των κλινικών τεκμηρίων που 
απαιτούνται για κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν χρειάζονται για την αξιολόγηση της λειτουργίας 
μέτρησης των in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το κείμενο αυτό, το οποίο 
είναι η γενική δήλωση της πρότασης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σχετικά με τη λειτουργία 
μέτρησης, δεν παρέχει πρόσθετες εγγυήσεις για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Βάσει της τεχνικής προόδου και των 
στοιχείων που προκύπτουν από τον 

διαγράφεται
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ορισμό και την παρακολούθηση των 
κοινοποιημένων οργανισμών, που 
προβλέπονται στα άρθρα 26 έως 38, ή 
από τις δραστηριότητες επαγρύπνησης 
και εποπτείας που περιγράφονται στα 
άρθρα 59 έως 73, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 85 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
προβλέπονται στα παραρτήματα VIII έως 
X.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της νομοθεσίας και 
επομένως σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης δεν μπορούν να τροποποιηθούν με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η απόδειξη της συμμόρφωσης με τις 
γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
επιδόσεων που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι, υπό κανονικές συνθήκες 
χρήσης, βασίζεται σε κλινικά τεκμήρια.

1. Η απόδειξη της συμμόρφωσης με τις 
γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
επιδόσεων που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι, υπό κανονικές συνθήκες 
χρήσης, βασίζεται σε κλινικά τεκμήρια ή 
σε πρόσθετα δεδομένα ασφάλειας όσον 
αφορά γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
επιδόσεων που δεν καλύπτονται από 
κλινικά τεκμήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων που δεν καλύπτονται από 
κλινικά τεκμήρια, όπως οι απαιτήσεις που αφορούν τη χημική, μηχανική και ηλεκτρική 
ασφάλεια. Κατά συνέπεια, τα κλινικά τεκμήρια θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη για την 
απόδειξη της συμμόρφωσης με τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων, αλλά υπάρχουν 
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και άλλα ζητήματα τα οποία είναι επίσης σημαντικά.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής 
διατυπώνει ισχυρισμό για κλινικό όφελος 
ή περιγράφει κλινικό όφελος, στις 
απαιτήσεις περιλαμβάνονται επίσης 
αποδεικτικά στοιχεία για το όφελος αυτό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν απαιτείται ρητά για όλα τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα μελέτη 
κλινικών επιδόσεων. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε δυσανάλογη απαίτηση, αλλά σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ σε άλλους τομείς, για παράδειγμα όσον αφορά τους ισχυρισμούς για την 
υγεία, ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει αποδείξεις για ένα κλινικό όφελος, όταν 
διατυπώνει αντίστοιχο ισχυρισμό.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχεία α και β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για 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 in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, που αναφέρονται στο σημείο 2 
του άρθρου 2, και επιτυγχάνουν τις 
επιδιωκόμενες επιδόσεις που προσδιορίζει 
ο κατασκευαστής·

α) για 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 in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, που αναφέρονται στο σημείο 2 
του άρθρου 2, και επιτυγχάνουν τις 
επιδιωκόμενες επιδόσεις που προσδιορίζει 
ο κατασκευαστής ή ο ανάδοχος·

β) για να επαληθεύσουν ότι τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα παρέχουν στον 
ασθενή τα επιδιωκόμενα οφέλη που 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Από την άποψη της προστασίας των ασθενών, δεν έχει σημασία αν μια μελέτη κλινικών 
επιδόσεων διεξάγεται υπό την ευθύνη του κατασκευαστή και προορίζεται να αποτελέσει τη βάση 
για μελλοντική σήμανση CE ή αν μια μελέτη πρόκειται να διεξαχθεί για μη εμπορικούς, και 
ιδίως επιστημονικούς σκοπούς. Οι μελέτες κλινικών επιδόσεων που διεξάγονται υπό την ευθύνη 
ή τη διαχείριση προσώπου ή οργανισμού εκτός του πιθανού κατασκευαστή θα πρέπει επίσης να 
υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Όλες οι μελέτες κλινικών επιδόσεων 
σχεδιάζονται και διενεργούνται έτσι ώστε 
να προστατεύονται τα δικαιώματα, η 
ασφάλεια και η ευζωία των συμμετεχόντων 
σε μια μελέτη κλινικών επιδόσεων και να 
είναι αξιόπιστα και έγκυρα τα κλινικά 
δεδομένα που παράγονται από τη μελέτη 
κλινικών επιδόσεων. Οι μελέτες αυτές δεν 
διεξάγονται εάν οι κίνδυνοι που 
σχετίζονται με την έρευνα δεν 
δικαιολογούνται από ιατρική άποψη όσον 
αφορά τα πιθανά οφέλη του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η ιατρική καινοτομία δεν μπορεί να 
περιοριστεί στην παροχή νέων τεχνολογικών εξελίξεων. Πέραν της απόδειξης του θεραπευτικού 
οφέλους, πρέπει να παρουσιάζει αποδεκτή σχέση κινδύνου-οφέλους.
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Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όσον αφορά τις παρεμβατικές μελέτες 
κλινικών επιδόσεων, όπως ορίζονται στο 
σημείο 37 του άρθρου 2, και τις άλλες 
μελέτες κλινικών επιδόσεων, στις οποίες η 
διεξαγωγή της μελέτης, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής του 
δείγματος, συνεπάγεται επεμβατικές 
διαδικασίες ή άλλους κινδύνους για τους 
συμμετέχοντες στις μελέτες, ισχύουν οι 
απαιτήσεις των άρθρων 49 έως 58 και στο 
παράρτημα ΧΙΙΙ, επιπλέον των 
υποχρεώσεων που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο.

6. Όσον αφορά τις παρεμβατικές μελέτες 
κλινικών επιδόσεων, όπως ορίζονται στο 
σημείο 37 του άρθρου 2, και τις άλλες 
μελέτες κλινικών επιδόσεων, στις οποίες η 
διεξαγωγή της μελέτης, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής του 
δείγματος, συνεπάγεται επεμβατικές 
διαδικασίες ή άλλους κινδύνους για τους 
συμμετέχοντες στις μελέτες, ισχύουν οι 
απαιτήσεις των άρθρων 49 έως 58 και στο 
παράρτημα ΧΙΙΙ, επιπλέον των 
υποχρεώσεων που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 85 σχετικά με την 
παροχή καταλόγου αμελητέων κινδύνων, 
βάσει του οποίου επιτρέπεται παρέκκλιση 
από το σχετικό άρθρο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ιδιαίτερα αυστηροί κανόνες για τις παρεμβατικές μελέτες κλινικών επιδόσεων δεν 
δικαιολογούνται στην πραγματικότητα για κάθε κίνδυνο, π.χ. υπάρχουν διαδικασίες 
δειγματοληψίας, όπως η δειγματοληψία ιδρώτα, η οποία ενέχει κάποιον κίνδυνο (π.χ. 
ερεθισμού του δέρματος), σε καμία περίπτωση όμως σημαντικό. Πρέπει να καθοριστεί τι 
συνιστά εν προκειμένω αμελητέο κίνδυνο.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ανάδοχος της μελέτης κλινικών 
επιδόσεων υποβάλλει στο(στα) κράτος(-η) 
μέλος(-η) στο (στα) οποίο(-α) θα διεξαχθεί 
η μελέτη αίτηση που συνοδεύεται από την 

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

τεκμηρίωση που αναφέρεται στο 
παράρτημα XIΙΙ. 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. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο χρονικό όριο στην παράγραφο 2 δεν λαμβάνει υπόψη ότι τα Σαββατοκύριακα 
και οι δημόσιες αργίες θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος για 
εξέταση της αίτησης από την αρμόδια αρχή, και ότι για τον λόγο αυτόν αποκλείεται de facto η 
συμμετοχή μιας επιτροπής δεοντολογίας, η οποία μπορεί να θεωρήσει από την πλευρά της 
απαραίτητη την υποβολή ορισμένων στοιχείων τεκμηρίωσης. Κατά συνέπεια, απαιτείται 
αντίστοιχη επέκταση των χρονικών ορίων των παραγράφων 2 και 3.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – 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 μελέτη κλινικών επιδόσεων 
θεωρείται ότι εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και η 
αίτηση θεωρείται πλήρης.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο χρονικό όριο στην παράγραφο 2 δεν λαμβάνει υπόψη ότι τα Σαββατοκύριακα 
και οι δημόσιες αργίες θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος για 
εξέταση της αίτησης από την αρμόδια αρχή, και ότι για τον λόγο αυτόν αποκλείεται de facto η 
συμμετοχή μιας επιτροπής δεοντολογίας, η οποία μπορεί να θεωρήσει από την πλευρά της 
απαραίτητη την υποβολή ορισμένων στοιχείων τεκμηρίωσης. Κατά συνέπεια, απαιτείται 
αντίστοιχη επέκταση των χρονικών ορίων των παραγράφων 2 και 3.
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται προσαρμογή της προθεσμίας, προκειμένου να διευκολύνεται η αποτελεσματική 
αξιολόγηση της μελέτης κλινικών επιδόσεων. Ιδίως στην περίπτωση των μελετών κλινικών 
επιδόσεων που διεξάγονται σε περισσότερα κράτη μέλη πρέπει να υπάρχει επαρκής χρόνος για 
συντονισμένη αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 56. Δεδομένου ότι το σχέδιο κανονισμού δεν 
προβλέπει ειδική προθεσμία αξιολόγησης για πολυεθνικές μελέτες κλινικών επιδόσεων, πρέπει 
να προσαρμοστεί κατάλληλα η γενική προθεσμία αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αναστολή, ακύρωση ή προσωρινή 
διακοπή μιας μελέτης κλινικών 
επιδόσεων, εάν υπό το πρίσμα νέων 
στοιχείων η μελέτη δεν επρόκειτο να 
εγκριθεί από την αρμόδια αρχή ή να λάβει 
θετική γνώμη από την επιτροπή 
δεοντολογίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 54 προβλέπει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών στην περίπτωση που 
ένα κράτος μέλος διατάξει την αναστολή, ακύρωση ή προσωρινή διακοπή μιας κλινικής 
έρευνας. Ωστόσο, το σχέδιο κανονισμού δεν ορίζει τις περιστάσεις υπό τις οποίες δικαιούται 
ένα κράτος μέλος να λάβει μια τέτοια απόφαση. Κάτι τέτοιο μπορεί να αφορά μόνο τις 
περιπτώσεις στις οποίες διατίθενται νέες πληροφορίες οι οποίες θα εμπόδιζαν την έγκριση.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Κάθε βήμα στη μελέτη κλινικών 
επιδόσεων, από την πρώτη εξέταση της 
ανάγκης και την αιτιολόγηση της μελέτης 
έως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, 
διεξάγεται σύμφωνα με τις 
αναγνωρισμένες αρχές δεοντολογίας, 
όπως αυτές που ορίζονται στη δήλωση 
του Ελσίνκι της Παγκόσμιας Ιατρικής 
Ένωσης σχετικά με τις αρχές 
δεοντολογίας για την ιατρική έρευνα με 
τη συμμετοχή ανθρώπων, η οποία 
εγκρίθηκε στη 18η γενική συνέλευση της 
Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης στο 
Ελσίνκι το 1964 και τροποποιήθηκε για 
τελευταία φορά από την 59η γενική 
συνέλευση της Παγκόσμιας Ιατρικής 
Ένωσης στη Σεούλ το 2008.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφορά της διατύπωσης από το Παράρτημα στο άρθρο 49. Πρόκειται για σημαντική 
αναφορά η οποία θα πρέπει να βρίσκεται στο σώμα του κειμένου του κανονισμού, και όχι 
απλώς να περιλαμβάνεται στα παραρτήματα.
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Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Η έγκριση μπορεί να χορηγηθεί μόνον 
έπειτα από θετική αξιολόγηση της 
μελέτης κλινικών επιδόσεων από 
ανεξάρτητη επιτροπή δεοντολογίας. Η 
δήλωση της επιτροπής δεοντολογίας 
καλύπτει, ιδίως, την ιατρική αιτιολόγηση 
της μελέτης, τη συναίνεση του 
συμμετέχοντος στη δοκιμή έπειτα από 
πλήρη ενημέρωση σχετικά με τη μελέτη 
επιδόσεων, και την καταλληλότητα των 
ερευνητών και των ερευνητικών 
εγκαταστάσεων.
Η επιτροπή δεοντολογίας υπηρετεί την 
προστασία των δικαιωμάτων, της 
ασφάλειας και της ευζωίας όλων των 
συμμετεχόντων στη δοκιμή, των χρηστών 
και των τρίτων. Η επιτροπή είναι 
ανεξάρτητη από τον ερευνητή, τον 
ανάδοχο και οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη 
επιρροή. Λαμβάνει υπόψη τους νόμους 
και τους κανονισμούς της χώρας ή των 
χωρών στις οποίες πρόκειται να 
διενεργηθεί η έρευνα, καθώς και τους 
ισχύοντες διεθνείς κανόνες και πρότυπα. 
Η επιτροπή δεοντολογίας αποτελείται από 
κατάλληλο αριθμό μελών, τα οποία από 
κοινού κατέχουν τα σχετικά προσόντα και 
τη σχετική εμπειρία, ώστε να είναι σε 
θέση να αξιολογήσουν τις επιστημονικές, 
ιατρικές και δεοντολογικές πτυχές της 
εξεταζόμενης κλινικής έρευνας. 
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για τη συγκρότηση επιτροπών 
δεοντολογίας και τη διευκόλυνση του 
έργου τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6β (νέα) συνδέονται με τη συζήτηση σχετικά 
με τις κλινικές δοκιμές. Εγγυώνται την προστασία του συμμετέχοντος στη δοκιμή, καθώς είναι 
απαραίτητο η έγκριση των κρατών μελών να εξαρτάται από την απόφαση της αρμόδιας, 
ανεξάρτητης, διεπιστημονικής επιτροπής δεοντολογίας. Η αρνητική απόφαση της επιτροπής 
δεοντολογίας πρέπει να οδηγεί σε άρνηση έγκρισης της μελέτης κλινικών επιδόσεων. Η πρόταση 
αντικατοπτρίζει τα διεθνή πρότυπα προστασίας, όπως ορίζονται στη διακήρυξη του Ελσίνκι.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49α
Εποπτεία από τα κράτη μέλη

1. Τα κράτη μέλη διορίζουν επιθεωρητές 
για την εποπτεία της συμμόρφωσης με 
τον παρόντα κανονισμό και εξασφαλίζουν 
την επαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση 
των εν λόγω επιθεωρητών.
2. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται υπό την 
ευθύνη του κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η επιθεώρηση.
3. Εάν ένα κράτος μέλος προτίθεται να 
πραγματοποιήσει επιθεώρηση σχετικά με 
μία ή περισσότερες παρεμβατικές μελέτες 
κλινικών επιδόσεων που διενεργούνται σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, 
κοινοποιεί την πρόθεσή του στα άλλα 
οικεία κράτη μέλη, την Επιτροπή και τον 
Οργανισμό μέσω της πύλης της Ένωσης, 
και τους ενημερώνει σχετικά με τα 
ευρήματα της επιθεώρησης. 
4. Το ΣΟΙΠ συντονίζει τη συνεργασία 
όσον αφορά τις επιθεωρήσεις μεταξύ των 
κρατών μελών και τις επιθεωρήσεις που 
διενεργούνται από κράτη μέλη σε τρίτες 
χώρες. 
5. Ύστερα από την επιθεώρηση, το 
κράτος μέλος υπό την ευθύνη του οποίου 
διενεργήθηκε η επιθεώρηση καταρτίζει 
έκθεση επιθεώρησης. Το εν λόγω κράτος 
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μέλος διαθέτει την έκθεση επιθεώρησης 
στον ανάδοχο της σχετικής κλινικής 
δοκιμής και υποβάλλει την έκθεση 
επιθεώρησης μέσω της πύλης της 
Ένωσης στη βάση δεδομένων της 
Ένωσης. Κατά την κοινοποίηση της 
έκθεσης επιθεώρησης στον ανάδοχο, το 
οικείο κράτος μέλος διαφυλάσσει την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.
6. Η Επιτροπή ορίζει τις λεπτομέρειες για 
τη ρύθμιση των διαδικασιών 
επιθεώρησης μέσω εκτελεστικών 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 85.

Or. en

Αιτιολόγηση

In contrast to the proposal of the Commission for a Regulation on clinical trials on medicinal 
products for human use (COM 2012, 369 final), the proposed Regulation contains no 
provisions regarding inspections. It must not be left to the discretion of the Member States to 
decide whether to monitor the conduct of clinical investigations. This could lead to decisions 
on whether to monitor an investigation being made dependent upon the availability of 
appropriate budgetary means. This could result in clinical investigations being carried out 
preferentially in states which dispense with monitoring. The concrete wording of the proposal 
follows Articles 75 and 76 of the proposal of the Commission for a Regulation on clinical 
trials on medicinal products for human use (COM 2012, 369 final).

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – 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 ιχνηλασιμότητα 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 

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 ιχνηλασιμότητα 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 
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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.

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 σοβαρό περιστατικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παρανόηση, τα περιστατικά θα πρέπει να αναφέρονται ως 
σοβαρά περιστατικά σε όλο το άρθρο 61 σχετικά με την «Ανάλυση σοβαρών περιστατικών και 
επιτόπιων διορθωτικών μέτρων ασφάλειας»

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 και το 
άρθρο 43 παράγραφος 4 εφαρμόζονται 
από τις [18 μήνες μετά την ημερομηνία 
εφαρμογής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2]·

α) Το άρθρο 23 παράγραφος 1 
εφαρμόζεται από …*·

__________________________
* ΕΕ: προστίθεται η ημερομηνία: 18 
μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει ιδιαίτερα μακρόχρονη μεταβατική περίοδο 5 ετών (βλ. 
αιτιολογική έκθεση). Απαιτείται επειγόντως βελτίωση του συστήματος. Το άρθρο 23 
παράγραφος 1 αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος από την Επιτροπή σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη. Αυτό θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Τα άρθρα 22.2, 23.3, 23.4 
προβλέπουν ακόμη πιο μακρόχρονη περίοδο για την προσαρμογή των εταιρειών στο 
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ηλεκτρονικό σύστημα. Αν δημιουργηθεί γρήγορα το ηλεκτρονικό σύστημα, η μακρόχρονη αυτή 
περίοδος δεν θα είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Το άρθρο 74 εφαρμόζεται από ...*·
_____________________________
* ΕΕ: προστίθεται η ημερομηνία: έξι 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει ιδιαίτερα μακρόχρονη μεταβατική περίοδο 5 ετών (βλ. 
αιτιολογική έκθεση). Απαιτείται επειγόντως βελτίωση του συστήματος. Το άρθρο 74 αφορά την 
υποχρέωση των κρατών μελών να ορίσουν την αρμόδια αρχή ή αρχές. Αυτό θα πρέπει να γίνει 
το συντομότερο δυνατό.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) Τα άρθρα 75 έως 77 εφαρμόζονται 
από …*·
___________________________
* ΕΕ: προστίθεται η ημερομηνία: 12 
μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει ιδιαίτερα μακρόχρονη μεταβατική περίοδο 5 ετών. Η 
πρόβλεψη αυτή ενδέχεται να είναι απαραίτητη για τα στοιχεία στα οποία οι ΜΜΕ πρέπει να 
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εφαρμόζουν νέες προσεγγίσεις, για παράδειγμα σε περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να 
πραγματοποιούν αξιολόγηση συμμόρφωσης στο μέλλον, ενώ κάτι τέτοιο δεν ήταν απαραίτητο 
στο πλαίσιο της ισχύουσας οδηγίας. Απαιτείται επειγόντως βελτίωση του συστήματος. Τα άρθρα 
75-77 αφορούν τη συνεργασία των κρατών μελών και του συντονιστικού οργάνου 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Αυτό θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 3 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βγ) Τα άρθρα 59 έως 64 εφαρμόζονται 
από …*·
___________________________
* ΕΕ: προστίθεται η ημερομηνία: 24 
μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει ιδιαίτερα μακρόχρονη μεταβατική περίοδο 5 ετών (βλ. 
αιτιολογική έκθεση). Απαιτείται επειγόντως βελτίωση του συστήματος. Τα άρθρα 59 έως 64 
αφορούν την επαγρύπνηση και εποπτεία της αγοράς και θα πρέπει για λόγους προστασίας των 
ασθενών να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατό.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 3 – στοιχείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βδ) Το άρθρο 78 εφαρμόζεται από ...*.
__________________________
* ΕΕ: προστίθεται η ημερομηνία: 24 
μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει ιδιαίτερα μακρόχρονη μεταβατική περίοδο 5 ετών (βλ. 
αιτιολογική έκθεση). Απαιτείται επειγόντως βελτίωση του συστήματος. Το άρθρο 78 αφορά τα 
εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει για λόγους προστασίας των 
ασθενών να τεθούν σε ισχύ εντός 24 μηνών.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 
4, άρθρο 40 παράγραφος 9, άρθρο 42 
παράγραφος 8, άρθρο 46 παράγραφος 2 
και τα άρθρα 58 και 64 εγκρίνονται εντός 
...*
____________________________
* ΕΕ: προστίθεται η ημερομηνία: 12 
μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να δοθεί στους συμμετέχοντες στην αγορά, ιδίως τις ΜΜΕ, επαρκής χρόνος για να 
προετοιμαστούν για τη νέα κατάσταση, οι εκτελεστικές πράξεις θα πρέπει να εγκριθούν το 
συντομότερο δυνατό. Αυτό είναι επίσης απαραίτητο για να βελτιωθεί το συντομότερο δυνατό η 
ποιότητα του συστήματος, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. Προστασία από τους κινδύνους από 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία 
προορίζονται από τον κατασκευαστή για 
αυτοδιάγνωση ή δοκιμή κοντά στον 

16. Προστασία από τους κινδύνους από 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία 
προορίζονται από τον κατασκευαστή για 
αυτοδιάγνωση



PR\928989EL.doc 49/64 PE506.196v01-00

EL

ασθενή
16.1 Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
αυτοδιάγνωση ή δοκιμή κοντά στον 
ασθενή πρέπει να σχεδιάζονται και να 
κατασκευάζονται έτσι ώστε να 
λειτουργούν ανάλογα με την 
προβλεπόμενη χρήση τους, λαμβανομένων 
υπόψη των δεξιοτήτων και των μέσων που 
έχει στη διάθεσή του ο προβλεπόμενος 
χρήστης, καθώς και τις επιδράσεις από 
μεταβολές που μπορεί λογικά να 
αναμένονται στην τεχνική των 
προβλεπόμενων χρηστών και στο 
περιβάλλον. Οι πληροφορίες και οι οδηγίες 
που παρέχονται από τον κατασκευαστή 
πρέπει να είναι εύκολο να κατανοηθούν 
και να εφαρμοστούν από τον 
προβλεπόμενο χρήστη.

16.1 Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
αυτοδιάγνωση πρέπει να σχεδιάζονται και 
να κατασκευάζονται έτσι ώστε να 
λειτουργούν ανάλογα με την 
προβλεπόμενη χρήση τους, λαμβανομένων 
υπόψη των δεξιοτήτων και των μέσων που 
έχει στη διάθεσή του ο προβλεπόμενος 
χρήστης, καθώς και τις επιδράσεις από 
μεταβολές που μπορεί λογικά να 
αναμένονται στην τεχνική των 
προβλεπόμενων χρηστών και στο 
περιβάλλον. Οι πληροφορίες και οι οδηγίες 
που παρέχονται από τον κατασκευαστή 
πρέπει να είναι εύκολο να κατανοηθούν 
και να εφαρμοστούν από τον 
προβλεπόμενο χρήστη.

16.2 Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
αυτοδιάγνωση ή δοκιμή κοντά στον 
ασθενή πρέπει να σχεδιάζονται και να 
κατασκευάζονται έτσι ώστε:

16.2 Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
αυτοδιάγνωση πρέπει να σχεδιάζονται και 
να κατασκευάζονται έτσι ώστε:

- να εξασφαλίζεται ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι εύχρηστο 
για τον προβλεπόμενο χρήστη σε όλες τις 
φάσεις της διαδικασίας· και

- να εξασφαλίζεται ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι εύχρηστο 
για τον προβλεπόμενο χρήστη σε όλες τις 
φάσεις της διαδικασίας· και

- να μειώνεται κατά το δυνατόν ο κίνδυνος 
σφαλμάτων από τον προβλεπόμενο χρήστη 
κατά τον χειρισμό του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και, κατά περίπτωση, των 
δειγμάτων, και στην ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων.

- να μειώνεται κατά το δυνατόν ο κίνδυνος 
σφαλμάτων από τον προβλεπόμενο χρήστη 
κατά τον χειρισμό του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και, κατά περίπτωση, των 
δειγμάτων, και στην ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων.

16.3 Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
αυτοδιάγνωση ή δοκιμή κοντά στον 
ασθενή πρέπει, όταν αυτό είναι ευλόγως 
εφικτό, να περιλαμβάνουν διαδικασία με 
την οποία ο προβλεπόμενος χρήστης να
μπορεί:

16.3 Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
αυτοδιάγνωση πρέπει, όταν αυτό είναι 
ευλόγως εφικτό, να περιλαμβάνουν 
διαδικασία με την οποία ο προβλεπόμενος 
χρήστης να μπορεί:

- να ελέγξει αν κατά τη διάρκεια της 
χρήσης το ιατροτεχνολογικό προϊόν θα 
λειτουργήσει όπως προβλέπεται από τον 
κατασκευαστή· και

- να ελέγξει αν κατά τη διάρκεια της 
χρήσης το ιατροτεχνολογικό προϊόν θα 
λειτουργήσει όπως προβλέπεται από τον 
κατασκευαστή· και

- κατά περίπτωση, να προειδοποιείται αν 
το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν παρέχει 

- κατά περίπτωση, να προειδοποιείται αν 
το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν παρέχει 
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έγκυρο αποτέλεσμα. έγκυρο αποτέλεσμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή εξίσωσε τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που προορίζονται για αυτοδιάγνωση με 
προϊόντα που προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Αυτό δεν είναι σκόπιμο, καθότι δεν 
πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ ειδικευμένων προσώπων και μη ειδικών. Το κείμενο της 
Επιτροπής θα δημιουργούσε περιττό φόρτο ιδίως για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - σημείο 17.1 – σημείο (vi)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) Οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι που πρέπει 
να γνωστοποιηθούν στον χρήστη και/ή σε 
άλλο πρόσωπο πρέπει να περιλαμβάνονται 
στις πληροφορίες που παρέχει ο 
κατασκευαστής με τη μορφή περιορισμών,
αντενδείξεων, προφυλάξεων ή 
προειδοποιήσεων.

(vi) Οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι που πρέπει 
να γνωστοποιηθούν στον χρήστη και/ή σε 
άλλο πρόσωπο πρέπει να περιλαμβάνονται 
στις πληροφορίες που παρέχει ο 
κατασκευαστής με τη μορφή περιορισμών, 
προφυλάξεων ή προειδοποιήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν αντενδείξεις για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, παρά μόνο 
περιορισμοί. Ένα in vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
κάθε περίπτωση, αλλά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν περιορισμοί (π.χ. κατά τον 
προσδιορισμό της κατάστασης του ανοσοποιητικού συστήματος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
τυχόν πρόσφατοι εμβολιασμοί, αλλά ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία η δοκιμή 
καθαυτή μέσω του in vitro διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος μπορεί να 
πραγματοποιηθεί χωρίς κίνδυνο, κατά την ερμηνεία του αποτελέσματος πρέπει να ληφθεί υπόψη 
αυτός ο περιορισμός).
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Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - σημείο 17.2 – σημείο (vi)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχεδόν όλα τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι μίας χρήσης, γεγονός το 
οποίο είναι προφανές σε όλους όσους τα χρησιμοποιούν. Πρακτικά δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για δεύτερη φορά. Η επισήμανση είναι περιττή και θα προκαλούσε μόνο 
σύγχυση στους ασθενείς και τους λοιπούς χρήστες. Βλέπε τροπολογία 17.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 17.3 – σημείο (ii) – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) Την προβλεπόμενη χρήση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος:

(ii) Την προβλεπόμενη χρήση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, η οποία 
ενδέχεται να περιλαμβάνει τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαρίθμηση δεν είναι εξαντλητική, και δεν ισχύουν πάντα όλα τα σημεία για κάθε προϊόν. 
Εναρμόνιση με τη διατύπωση στο παράρτημα II, 1.1 (γ).
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Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3,2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ταυτοποίηση όλων των εγκαταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών 
και των υπεργολάβων, όπου 
πραγματοποιούνται δραστηριότητες 
κατασκευής.

β) ταυτοποίηση όλων των εγκαταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών 
και των υπεργολάβων, όπου 
πραγματοποιούνται σημαντικές
δραστηριότητες κατασκευής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εναρμόνιση με το έγγραφο της GHTF με τίτλο «Summary 
Technical Documentation (STED) for Demonstrating Conformity to the Essential Principles 
of Safety and Performance of In Vitro Diagnostic Medical Devices».

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Μέρος Β – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. επισήμανση του προϊόντος ως 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος μίας 
χρήσης (ναι/όχι),

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια των «ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας χρήσης» δεν έχει εφαρμογή στα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Βλέπε τροπολογία 17.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 2.3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την ανίχνευση παρουσίας μολυσματικού γ) την ανίχνευση παρουσίας μολυσματικού 
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παράγοντα, εάν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 
τυχόν λανθασμένο αποτέλεσμα να 
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρή αναπηρία 
στο άτομο ή το έμβρυο το οποίο 
υποβάλλεται στη δοκιμή ή στους 
απογόνους του ατόμου·

παράγοντα, εάν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 
τυχόν λανθασμένο αποτέλεσμα να 
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρή αναπηρία 
στο άτομο, το έμβρυο ή το κύημα το οποίο 
υποβάλλεται στη δοκιμή ή στους 
απογόνους του ατόμου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν δοκιμές όχι μόνο για το έμβρυο, αλλά και για το κύημα μέχρι τον τρίτο μήνα της 
εγκυμοσύνης. Θα πρέπει αυτές να καλύπτονται από τον κανονισμό και να ταξινομούνται στην 
κατηγορία Γ, καθώς υπάρχουν οι ίδιοι κίνδυνοι από δοκιμές χαμηλής ποιότητας όπως και για 
τα έμβρυα. 

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 2.3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) τον προσυμπτωματικό έλεγχο συγγενών 
διαταραχών στο έμβρυο.

ι) τον προσυμπτωματικό έλεγχο συγγενών 
διαταραχών στο έμβρυο ή το κύημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν δοκιμές για προγεννητικό διαγνωστικό έλεγχο και προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο 
και για το κύημα μέχρι τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης. Θα πρέπει αυτές να καλύπτονται από 
τον κανονισμό και να ταξινομούνται στην κατηγορία Γ, καθώς υπάρχουν οι ίδιοι κίνδυνοι από 
δοκιμές χαμηλής ποιότητας όπως και για τα έμβρυα.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 4.4 – εδάφιο 1

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 

4.4 Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
διενεργεί τυχαίες αιφνιδιαστικές 
επιθεωρήσεις σε εργοστάσια του 
κατασκευαστή και, ανάλογα με την 
περίπτωση, των προμηθευτών και/ή 
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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.

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. 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 71

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 6.1 – εδάφιο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.1. Εξέταση του σχεδιασμού προϊόντων 
για αυτοδιάγνωση και δοκιμή κοντά στον 
ασθενή που ταξινομούνται στις κατηγορίες 
Α, Β ή Γ

6.1 Εξέταση του σχεδιασμού προϊόντων 
για αυτοδιάγνωση που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Α, Β ή Γ και προϊόντων για 
δοκιμή κοντά στον ασθενή που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Γ

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να πραγματοποιείται διαφοροποίηση όσον αφορά την αξιολόγηση συμμόρφωσης και 
τις κατηγορίες κινδύνου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για δοκιμή κοντά στον ασθενή. Τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για δοκιμή κοντά στον ασθενή που ταξινομούνται στην κατηγορία Β 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του παραρτήματος VIII με τον ίδιο τρόπο όπως όλα 
τα υπόλοιπα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Με τον τρόπο αυτόν, οι κανόνες ταξινόμησης 
μεταφέρονται στις διαδικασίες και απαιτήσεις αξιολόγησης συμμόρφωσης.



PR\928989EL.doc 55/64 PE506.196v01-00

EL

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 6.1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ο κατασκευαστής προϊόντων για 
αυτοδιάγνωση ή δοκιμή κοντά στον 
ασθενή που ταξινομούνται στις κατηγορίες 
Α, Β ή Γ υποβάλλει στον κοινοποιημένο 
οργανισμό που αναφέρεται στο τμήμα 3.1 
αίτηση για την εξέταση του σχεδιασμού.

α) Ο κατασκευαστής προϊόντων για 
αυτοδιάγνωση που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Α, Β ή Γ και προϊόντων για 
δοκιμή κοντά στον ασθενή που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Γ
υποβάλλει στον κοινοποιημένο οργανισμό 
που αναφέρεται στο τμήμα 3.1 αίτηση για 
την εξέταση του σχεδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να πραγματοποιείται διαφοροποίηση όσον αφορά την αξιολόγηση συμμόρφωσης και 
τις κατηγορίες κινδύνου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για δοκιμή κοντά στον ασθενή. Τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για δοκιμή κοντά στον ασθενή που ταξινομούνται στην κατηγορία Β 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του παραρτήματος VIII με τον ίδιο τρόπο όπως όλα 
τα υπόλοιπα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Με τον τρόπο αυτόν, οι κανόνες ταξινόμησης 
μεταφέρονται στις διαδικασίες και απαιτήσεις αξιολόγησης συμμόρφωσης.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – Μέρος A – σημείο 2.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3α Μελέτη κλινικών επιδόσεων επί 
ανίκανων προς δικαιοπραξία 
συμμετεχόντων
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 
μελέτες κλινικών επιδόσεων μπορούν να 
διενεργούνται μόνον εάν πληρούνται, 
πέραν των γενικών προϋποθέσεων, όλες 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
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– έχει δοθεί εν επιγνώσει συναίνεση του 
νόμιμου εκπροσώπου η οποία εκφράζει 
την εικαζόμενη επιθυμία του 
συμμετέχοντος και μπορεί να ανακληθεί 
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 τη μελέτη, τους 
κινδύνους και τα οφέλη·
– 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 στη μελέτη κλινικών 
επιδόσεων ή να αποχωρήσει από αυτήν 
λαμβάνεται ανά πάσα στιγμή δεόντως 
υπόψη από τον ερευνητή·
– δεν παρέχονται κίνητρα ή οικονομικές 
διευκολύνσεις πέραν της αποζημίωσης 
για τη συμμετοχή στη μελέτη κλινικών 
επιδόσεων·
– η εν λόγω έρευνα είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την επαλήθευση στοιχείων 
που προέρχονται από μελέτη κλινικών 
επιδόσεων 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 μελέτη κλινικών επιδόσεων 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 στη μελέτη κλινικών 



PR\928989EL.doc 57/64 PE506.196v01-00

EL

επιδόσεων προσφέρει στον ανίκανο προς 
δικαιοπραξία συμμετέχοντα οφέλη τα 
οποία υπερτερούν των κινδύνων ή ότι δεν 
ενέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο·
– το πρωτόκολλο της δοκιμής έχει 
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 σχετικά με τις 
παρεμβατικές μελέτες κλινικών επιδόσεων είναι πολύ άτολμες και ανακριβείς. Οι παρεμβατικές 
μελέτες κλινικών επιδόσεων μπορεί να περιλαμβάνουν πολύ σημαντικό κίνδυνο για τον ασθενή, 
παραδείγματος χάριν εάν το δείγμα συλλέγεται με παρακέντηση του νωτιαίου μυελού. Για τον 
λόγο αυτό οι διατάξεις πρέπει να προσδιορίζονται. 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 74

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – σημείο 2.3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3β Μελέτη κλινικών επιδόσεων επί 
ανηλίκων
Μελέτες κλινικών επιδόσεων 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 
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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) 
που είναι εκπαιδευμένος ή έχει εμπειρία 
να εργάζεται με παιδιά, σχετικά με τη 
δοκιμή, 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 στη μελέτη κλινικών 
επιδόσεων ή να αποχωρήσει από αυτήν 
λαμβάνεται υπόψη δεόντως από τον 
ερευνητή· 
– δεν παρέχονται κίνητρα ή οικονομικές 
διευκολύνσεις πέραν της αποζημίωσης 
για τη συμμετοχή στη μελέτη κλινικών 
επιδόσεων·
– η εν λόγω έρευνα είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την επαλήθευση στοιχείων 
που προέρχονται από μελέτες κλινικών 
επιδόσεων 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 μελέτη κλινικών επιδόσεων 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 μελέτη κλινικών επιδόσεων 
συνεπάγεται κάποιο άμεσο ωφέλημα για 
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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 
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 σχετικά με τις 
παρεμβατικές μελέτες κλινικών επιδόσεων είναι πολύ άτολμες και ανακριβείς. Οι παρεμβατικές 
μελέτες κλινικών επιδόσεων μπορεί να περιλαμβάνουν πολύ σημαντικό κίνδυνο για τον ασθενή, 
παραδείγματος χάριν εάν το δείγμα συλλέγεται με παρακέντηση του νωτιαίου μυελού. Για τον 
λόγο αυτό οι διατάξεις πρέπει να προσδιορίζονται. 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.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 Τι είναι τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα;

Τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
προορίζονται για διαγνωστική χρήση εκτός ανθρώπινου σώματος (in vitro), η οποία μπορεί 
να εκτελείται σε εργαστήριο ή πλησίον του ασθενή, πχ παρά την κλίνην. Περιλαμβάνουν 
μεγάλη ποικιλία δοκιμών, όπως είναι τα αυτοδιαγνωστικά προϊόντα για μέτρηση του 
επιπέδου γλυκόζης στο αίμα, η εξέταση HIV και η εξέταση DNA.

 Για ποιό λόγο είναι σημαντική η βελτίωση της νομοθεσία για τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα;

Ο κανονισμός για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα θεωρείται από πολλούς 
συγγενείς με τον κανονισμό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Στην ακρόαση που έλαβε 
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χώρα στις 26 Φεβρουαρίου, η κ. Sine Jensen, εμπειρογνώμων από το Συμβούλιο 
Καταναλωτών της Δανίας, δήλωσε ότι τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
δεν συγγενεύουν απλώς με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αλλά αποτελούν τη βάση αυτών, 
ίσως και τη βάση όλων των θεραπειών, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών 
προϊόντων και της χειρουργικής. Χωρίς ορθή διάγνωση δεν υπάρχει ορθή θεραπεία και 
πρόληψη των ασθενειών. Δυστυχώς, η ισχύουσα οδηγία δεν εγγυάται ότι δεν διατίθενται 
στην αγορά in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα χαμηλής ποιότητας. Στο 
παρελθόν έχουν σημειωθεί περιπτώσεις όπου μια εξέταση HIV χαμηλής ποιότητας 
κυκλοφόρησε στην ευρωπαϊκή αγορά με σήμα CE. Πριν την έγκριση του σήματος CE από 
τους κοινοποιημένους φορείς, ένα επιστημονικό ινστιτούτο είχε ήδη εντοπίσει ότι οι 
συγκεκριμένες δοκιμές έδιναν πολύ περισσότερα λανθασμένα αρνητικά αποτελέσματα 
από άλλες διαθέσιμες εξετάσεις HIV, δηλαδή έδειχναν ότι δεν υπήρχε ο ιός ενώ 
συνέβαινε το αντίθετο. Παρόλα αυτά, το προϊόν αυτό κυκλοφορούσε για χρόνια στην 
αγορά της ΕΕ. Εάν πραγματοποιηθεί μετάγγιση αίματος με βάση λανθασμένα αρνητικά 
αποτελέσματα HIV, απειλείται η ζωή του λήπτη της μετάγγισης. Επιπλέον, οι φορείς HIV 
που λαμβάνουν λανθασμένα αρνητικά αποτελέσματα ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους 
συντρόφους τους. Οι εξετάσεις HIV χαμηλής ποιότητας είναι, κατά μία έννοια, πιο 
επικίνδυνες για την υγεία από χαμηλής ποιότητας εμφυτεύματα στήθους ή γλουτών. 
Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί με την ηπατίτιδα Γ, η οποία εξακολουθεί να 
αποτελεί ανίατη ασθένεια που συνιστά απειλή για τη ζωή. Αναφέρθηκε ότι ένας 
εμπειρογνώμων για εξετάσεις DNA απέστειλε το ίδιο δείγμα σε τέσσερα διαφορετικά 
εργαστήρια και έλαβε τέσσερα διαφορετικά αποτελέσματα.

 Για ποιό λόγο πρέπει η ΕΕ να ρυθμίσει τα ζητήματα αυτά;

Τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην 
κοινή αγορά, καθώς δεν υπάρχουν εθνικά σύνορα για αυτά στην ευρωπαϊκή αγορά. Για το 
λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει το μέγιστο δυνατό βαθμό 
ασφάλειας. Η πρόταση βασίζεται στα άρθρα 114 και 168 της Συνθήκης. Το άρθρο 114 ζητεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και το άρθρο 168 παράγραφος 4γ παρέχει 
συγκεκριμένη πρόσθετη νομική βάση.

 Σημαντικές βελτιώσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του ισχύοντος 
συστήματος 

Η Επιτροπή προτείνει σημαντικές βελτιώσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του 
ισχύοντος συστήματος για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, οι οποίες 
είναι παραπλήσιες εκείνων που ισχύουν για τα λοιπά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί θα βελτιωθούν ουσιωδώς και θα ενισχυθεί η εποπτεία των 
κοινοποιημένων οργανισμών από τα κράτη μέλη. Πολύ σημαντική είναι επιπλέον η ενίσχυση 
της εποπτείας της αγοράς και της επαγρύπνησης. Οι αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις των 
εταιρειών θα καταστούν υποχρεωτικές. Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία 
δικτύου ευρωπαϊκών εργαστηρίων αναφοράς, τα οποία θα διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στον έλεγχο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων υψηλού κινδύνου. Ο εισηγητής 
χαιρετίζει τις προτάσεις αυτές, οι οποίες, κατά τη γνώμη του, θα ενισχύσουν σημαντικά την 
ασφάλεια για τους ασθενείς.



PR\928989EL.doc 61/64 PE506.196v01-00

EL

 Κοινά ζητήματα της πρότασης κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και 
για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Για πολλά ζητήματα των in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προτείνει ίδιες ρυθμίσεις με τα λοιπά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, 
ένα μεγάλο τμήμα της πρότασης της Επιτροπής συμπίπτει με τις ρυθμίσεις αυτές. Τα σημεία 
αυτά πρέπει να αξιολογηθούν από κοινού από τους δύο εισηγητές και τους αντίστοιχους 
σκιώδεις εισηγητές. Τα εν λόγω ζητήματα περιλαμβάνουν, παραδείγματος χάρη, το ρόλο, τη 
δομή και τις απαραίτητες βελτιώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών, το σύστημα 
εποπτείας, την κοινή αξιολόγηση, τον έλεγχο, την ταυτοποίηση και την ιχνηλασιμότητα, 
καθώς και το ρόλο του συντονιστικού οργάνου ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή ΣΟΙΠ.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η βασική δομή της πρότασης της Επιτροπής είναι κατάλληλη 
για την περίπτωση και δεν προτείνει την εισαγωγή συστήματος έγκρισης από κρατική αρχή 
πριν τη διάθεση στην αγορά, αλλά τάσσεται υπέρ του να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη 
βελτίωση του συστήματος κοινοποιημένων οργανισμών. Ο εισηγητής είναι, βέβαια, 
πρόθυμος να συμμετάσχει σε συζητήσεις και βελτιώσεις του κειμένου.

 Μελέτες κλινικών επιδόσεων

Η πρόταση περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τις κλινικές δοκιμές επιδόσεων, το οποίο 
σχετίζεται με τον προτεινόμενο κανονισμό για τις κλινικές δοκιμές και την πρόταση για 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η πρόταση για τις κλινικές δοκιμές έχει δεχτεί πλήθος 
κριτικών και έχουν κατατεθεί πολλές τροπολογίες στην επιτροπή ENVI. Πρέπει να εγκριθεί 
το αντίστοιχο τμήμα του κανονισμού για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
ούτως ώστε να διασκεδαστούν οι ανησυχίες που εκφράστηκαν στη συζήτηση σχετικά με τον 
κανονισμό για τις κλινικές δοκιμές.
Ιδίως όταν μια μελέτη κλινικών επιδόσεων συνδέεται με σημαντικό κίνδυνο για τους 
συμμετέχοντες, για παράδειγμα όταν η συλλογή δείγματος γίνεται με οσφυονωτιαία 
παρακέντηση, πρέπει να διασφαλιστεί η μέγιστη προστασία. 
Ο εισηγητής προτείνει τρεις βασικές βελτιώσεις στην πρόταση της Επιτροπής, οι οποίες 
έχουν επίσης κατατεθεί από πολλούς βουλευτές στη διαδικασία για την πρόταση κανονισμού 
για τις κλινικές δοκιμές.

1. Η μελέτη κλινικών επιδόσεων πρέπει να αξιολογείται θετικά από ανεξάρτητη 
επιτροπή δεοντολογίας πριν την έναρξή της.

2. Πρέπει να αποσαφηνιστεί η προστασία ανηλίκων και άλλων ατόμων που δεν 
δύνανται να παράσχουν την εν επιγνώσει συναίνεσή τους κατά τον ίδιο τρόπο όπως 
στην οδηγία για τις κλινικές δοκιμές το 2001.

3. Οι προθεσμίες πρέπει να παραταθούν σε κάποιο βαθμό, ούτως ώστε η επιτροπή 
δεοντολογίας και οι αρχές να έχουν το χρόνο που απαιτείται για την αξιολόγηση της 
πρότασης.

Αποδοχή της πρότασης από τις ΜΜΕ 

Στον τομέα των in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων δραστηριοποιούνται 
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πολλές ΜΜΕ. Για το λόγο αυτό, ο κανονισμός πρέπει να συνυπολογίζει την ικανότητα των 
ΜΜΕ να επωμιστούν τις απαιτήσεις, χωρίς, βέβαια, αυτό να σημαίνει ότι τίθεται σε κίνδυνο 
η υγεία ή η ασφάλεια.
Οι τροπολογίες που κατατίθενται αποσκοπούν στη συνεκτίμηση των ικανοτήτων και των 
αναγκών των ΜΜΕ. Για παράδειγμα, πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής 
παροχής ορισμένων πληροφοριών που ζητούνται και να διευκρινιστεί ότι οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το προϊόν παρέχονται σε επίσημη γλώσσα της Ένωσης και όχι σε οιαδήποτε 
άλλη γλώσσα. Οι αλλαγές αυτές μειώνουν την πιθανή επιβάρυνση για τις ΜΜΕ. Η 
μετάφραση της δήλωσης συμμόρφωσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης όπου 
διατίθεται το προϊόν αποτελεί αδικαιολόγητη και δυσανάλογη διοικητική και οικονομική 
επιβάρυνση. Η διάθεση της δήλωσης σε μία επίσημη γλώσσα της Ένωσης αρκεί, όπως ισχύει 
έως σήμερα.

Ταξινόμηση

Προτείνεται ένα εντελώς νέο σύστημα ταξινόμησης (Α-Δ όπου Α = προϊόν χαμηλού 
κινδύνου, Δ = προϊόν υψηλού κινδύνου). Οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι φορείς πιστεύουν 
ότι το σύστημα αυτό ενδείκνυται και βασίζεται στη διεθνή συναίνεση.
Ο εισηγητής συμφωνεί με την πρόταση αυτή.

Εσωτερικές δοκιμές

Η ισχύουσα οδηγία εξαιρεί από τις απαιτήσεις όλες τις εσωτερικές δοκιμές, δηλαδή τις 
δοκιμές που διεξάγονται στο πλαίσιο ενός μόνο ιδρύματος υγείας, πχ σε ένα νοσοκομείο. Η 
Επιτροπή προτείνει τη διατήρηση της ρύθμισης καταρχήν για τις κατηγορίες κινδύνου Α, Β, 
Γ και τη συμπερίληψη των δοκιμών όταν αυτές υπάγονται στην κατηγορία Δ. Η ρύθμιση 
αυτή πρέπει να τροποποιηθεί ελαφρώς, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ιατρών και 
των ασθενών σε ένα ίδρυμα υγείας, χωρίς, ωστόσο, να αλλάξει σημαντικά το βασικό 
πνεύμα της πρότασης της Επιτροπής.

Συνοδοί διάγνωσης

Οι συνοδοί διάγνωσης αποτελούν τεστ DNA που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το αν μια 
συγκεκριμένη θεραπεία είναι πιθανόν να έχει αποτέλεσμα σε ένα συγκεκριμένο ασθενή. Οι 
τεράστιες δυνατότητες της εξατομικευμένης και της σωματοποιημένης ιατρικής πρέπει 
να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στον κανονισμό. Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί μια 
καλή βάση αλλά πρέπει να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις. Ο εισηγητής προτείνει να 
διασαφηνιστεί ότι οι συνοδοί διάγνωσης δεν πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο τυχόν 
εσωτερικών παρεκκλίσεων. 

Αυτοδιάγνωση και δοκιμή κοντά στον ασθενή

Οι δοκιμές που δεν διεξάγονται από επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου αλλά από ασθενείς 
πρέπει να ρυθμίζονται με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, διότι οι επαγγελματίες λαμβάνουν 
ενδεχομένως υπόψη και άλλα στοιχεία από τη διάγνωσή τους, ενώ οι μη ειδικοί μπορεί να 
βασίσουν την απόφασή τους μόνο στη δοκιμή. Ο εισηγητής διαφωνεί με το γεγονός ότι η 
πρόταση της Επιτροπής ρυθμίζει με τον ίδιο τρόπο την αυτοδιάγνωση και τις δοκιμές 
κοντά στον ασθενή από επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου και θεωρεί ότι αυτό πρέπει να 
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αλλάξει.

Πεδίο εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω. Η πρόταση της Επιτροπής δεν 
καλύπτει τις δοκιμές διατροφογενετικής και τρόπου ζωής, παρόλο που οι δοκιμές αυτές 
ενδέχεται να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία, τουλάχιστον 
έμμεσα. Εάν, για παράδειγμα, μια δοκιμή θεωρείται ότι μπορεί να βοηθήσει έναν ασθενή να 
χάσει βάρος και ο ασθενής χρειάζεται άμεσα να χάσει βάρος για λόγους υγείας, ενέχεται 
σοβαρός κίνδυνος για την υγεία του αν η δοκιμή είναι χαμηλής ποιότητας και δεν αποφέρει 
τα αποτελέσματα που ισχυρίζεται.

Μεταβατική περίοδος 

Η Επιτροπή προτείνει μεταβατική περίοδο πολύ μεγάλης διάρκειας, η οποία συνίσταται σε 
πέντε έτη από την έγκριση. Η περίοδος αυτή είναι ενδεχομένως απαραίτητη για ορισμένα 
τμήματα του κανονισμού διότι περιλαμβάνονται πολλά νέα στοιχεία που δεν είναι εύκολο να 
εφαρμοστούν, ιδίως από τις ΜΜΕ. Από την άλλη πλευρά, η ανάγκη βελτίωσης του 
συστήματος είναι επιτακτική και ορισμένα τμήματα της πρότασης πρέπει να 
εφαρμοστούν ταχύτερα. Αυτό ισχύει σίγουρα για τα τμήματα που απευθύνονται μόνο στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη, διότι είναι περισσότερο προετοιμασμένα για την υλοποίηση 
του κανονισμού συγκριτικά με τις ΜΜΕ. 

Τεχνικές τροπολογίες

Απαιτείται ένας σημαντικός αριθμός τροπολογιών για να καλυφθούν οι ανησυχίες των 
ενδιαφερόμενων φορέων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πρόθεση διατήρησης της ίδιας 
διατύπωσης με τον κανονισμό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα έχει ως αποτέλεσμα 
ακατάλληλη διατύπωση για τα in vitro διαγνωστικά. 

Απαγόρευση διακρίσεων για άτομα με αναπηρίες 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικυρώσει τη Σύμβαση των ΗΕ σχετικά με την απαγόρευση 
των διακρίσεων σε άτομα με αναπηρίες και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο 
κείμενο. Για παράδειγμα, η διατύπωση «συγγενής ανωμαλία» μπορεί να θεωρηθεί διάκριση 
εις βάρος των ατόμων με αναπηρία και πρέπει να τροποποιηθεί.

Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση ή συναπόφαση

Η Επιτροπή προβλέπει την τροποποίηση πολλών στοιχείων της πρότασης με πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση. Αυτό ισχύει για βασικά μέρη του κανονισμού όπως για παράδειγμα: 

 τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων 
 τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο 
 τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 
 τις διαδικασίες τροποποίησης ή συμπλήρωσης της αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Τα βασικά αυτά τμήματα πρέπει να τροποποιούνται μόνο μέσω συναπόφασης. 
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Εν επιγνώσει συναίνεση

Η πρόταση της Επιτροπής δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην ποιότητα του προϊόντος. Οι 
εμπειρογνώμονες και πολλοί διεθνείς οργανισμοί, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΟΣΑ 
και η Ευρωπαϊκή εταιρεία για τη γενετική του ανθρώπου (European Society for Human 
Genetics) έχουν επανειλημμένως υποστηρίξει ότι σε πολλές περιπτώσεις το πλαίσιο στο 
οποίο χρησιμοποιείται το προϊόν είναι ακόμα σημαντικότερο από την ποιότητα του 
προϊόντος. Ειδικότερα στην περίπτωση των τεστ DNA, είναι σημαντικό να τηρείται η αρχή 
της εν επιγνώσει συναίνεσης, πράγμα το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει 
αρκετές φορές. Σύμφωνα με μια νομική γνωμοδότηση, είναι εφικτό και ενδεδειγμένο να 
εισαχθεί η αντίστοιχη διατύπωση στην πρόταση.1 Ο εισηγητής προτείνει ορισμένες 
τροπολογίες επί του θέματος. Κατά γενική αποδοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να 
αποσκοπεί στον περιορισμό της πρόσβασης των ασθενών σε τεστ DNA, αλλά πρέπει να 
παρέχεται κατάλληλη συμβουλευτική σε θέματα γενετικής σε κάθε περίπτωση, ούτως 
ώστε να παρέχεται ενημέρωση για τις επιπτώσεις πριν τη διεξαγωγή της δοκιμής. Η 
ρύθμιση των λεπτομερειών πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη, για να τηρείται η αρχή της 
επικουρικότητας, και τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την επιλογή να θεσπίσουν περαιτέρω 
ρυθμίσεις από εκείνες που απαιτεί ο κανονισμός. Μπορεί κανείς κάλλιστα να υποστηρίξει ότι 
η εν επιγνώσει συναίνεση πρέπει να ενταχθεί υποχρεωτικά στην πρόταση διότι αποτελεί 
σημαντικότατο στοιχείο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (άρθρο 3) και ο Χάρτης 
αυτός είναι νομικά δεσμευτικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς που καλύπτει.

                                               
1  Centrum für Europarecht an der Universität Passau: "Options for Action of the European Union in the Area of 
Human Genetics and Reproductive Medicine in the Light of the Proposal for a Regulation on In Vitro Diagnostic 
Medical Devices"


