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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)

***ΙΙΙ 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 την τροποποιεί, 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 πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0542),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 114 και 168 παράγραφος 4 
στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα 
οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0318/2012),

– 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, που 
εκδόθηκε στις 14 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 και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση του 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 Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C 0, 0.0.0000, σ. 0. .
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Βασικά στοιχεία της σημερινής 
κανονιστικής προσέγγισης, όπως η 
εποπτεία των κοινοποιημένων οργανισμών, 
οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, οι κλινικές έρευνες και η 
κλινική αξιολόγηση, η επαγρύπνηση και η 
εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να 
ενισχυθούν σημαντικά, ενώ θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τη διαφάνεια και 
την ιχνηλασιμότητα όσον αφορά τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ώστε να 
βελτιωθεί η υγεία και η ασφάλεια.

(3) Βασικά στοιχεία της σημερινής 
κανονιστικής προσέγγισης, όπως η 
εποπτεία των κοινοποιημένων οργανισμών, 
οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, οι κλινικές έρευνες και η 
κλινική αξιολόγηση, η επαγρύπνηση και η 
εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να 
ενισχυθούν σημαντικά, ενώ, σε σχέση με 
τη διαδικασία χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να θεσπιστούν 
διατάξεις για τη διαφάνεια και την 
ιχνηλασιμότητα όσον αφορά τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ώστε να 
βελτιωθεί η υγεία και η ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να διακρίνεται 
σαφώς από άλλη ενωσιακή νομοθεσία 
εναρμόνισης που αφορά προϊόντα, όπως τα 
in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, τα φάρμακα, τα καλλυντικά και 
τα τρόφιμα. Συνεπώς, θα πρέπει να 
τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό 
των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων και τον 
καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 

(7) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να διακρίνεται 
σαφώς από άλλη ενωσιακή νομοθεσία 
εναρμόνισης που αφορά προϊόντα, όπως τα 
in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, τα φάρμακα, τα καλλυντικά και 
τα τρόφιμα. Επειδή σε μερικές 
περιπτώσεις είναι δύσκολο να γίνει η 
διάκριση μεταξύ ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και καλλυντικών προϊόντων, 
φαρμάκων ή τροφίμων, θα πρέπει, στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 για τα 
καλλυντικά προϊόντα, στην οδηγία 
2004/27/ΕΚ για τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για τη 
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ασφαλείας των τροφίμων, με σκοπό να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

νομοθεσία περί τροφίμων και για την 
ασφάλεια των τροφίμων και στην οδηγία 
2002/46/ΕΚ για τα συμπληρώματα 
διατροφής να εισαχθεί η δυνατότητα να 
λαμβάνεται απόφαση σε επίπεδο ΕΕ 
σχετικά με το κανονιστικό καθεστώς ενός 
προϊόντος. Συνεπώς, αυτές οι πράξεις της 
Ένωσης πρέπει να τροποποιηθούν.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη 
μέλη να αποφασίζουν κατά περίπτωση εάν 
ένα προϊόν εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Εάν είναι απαραίτητο, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει κατά 
περίπτωση εάν ένα προϊόν εμπίπτει ή δεν 
εμπίπτει στον ορισμό του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή του 
εξαρτήματος ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Επειδή σε μερικές 
περιπτώσεις είναι δύσκολο να γίνει η 
διάκριση μεταξύ ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και καλλυντικών προϊόντων, 
θα πρέπει να εισαχθεί η δυνατότητα, στον 
κανονισμό αριθ.1223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, 
για τα καλλυντικά προϊόντα, να 
λαμβάνεται απόφαση σε επίπεδο ΕΕ 
σχετικά με το κανονιστικό καθεστώς ενός 
προϊόντος.

(8) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
ταξινόμηση σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως 
όσον αφορά τις οριακές περιπτώσεις, θα
πρέπει να εναπόκειται στην Επιτροπή να 
αποφασίζει κατά περίπτωση εάν ένα 
προϊόν ή ομάδα προϊόντων εμπίπτει ή δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας και ομοιογένειας σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε τα ίδια προϊόντα να 
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ταξινομούνται παντού με τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει η Επιτροπή και όχι τα κράτη μέλη να 
αποφασίζει αν ένα προϊόν ή ομάδα προϊόντων εμπίπτει στο πεδίο του παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια 
διεπιστημονική συμβουλευτική επιτροπή, 
με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και 
εκπροσώπων των ενδιαφερομένων μερών 
και της κοινωνίας των πολιτών, η οποία 
θα προσφέρει επιστημονικές συμβουλές 
στην Επιτροπή, στο συντονιστικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΣΟΙΠ) 
και στα κράτη μέλη, σε σχέση με θέματα 
ιατρικής τεχνολογίας, ταξινόμησης και, 
κατά περίπτωση, με άλλα θέματα που 
σχετίζονται με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να συγκροτηθεί μια συμβουλευτική επιτροπή που θα προσφέρει ιδιαίτερα 
εξειδικευμένες συμβουλές, όταν χρειάζεται.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όπως ισχύει για τα προϊόντα που 
περιέχουν βιώσιμους ιστούς ή κύτταρα 
ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, τα 
οποία εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 
των οδηγιών 90/385/EΟΚ και 93/42/EΟΚ 
και, επομένως, από το πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι και τα προϊόντα που 
περιέχουν ζώσες βιολογικές ουσίες άλλης 

(12) Όπως ισχύει για τα προϊόντα που 
περιέχουν βιώσιμους ιστούς ή κύτταρα 
ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, τα 
οποία εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 
των οδηγιών 90/385/EΟΚ και 93/42/EΟΚ 
και, επομένως, από το πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι και τα προϊόντα που 
περιέχουν ζώσες βιολογικές ουσίες άλλης 
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προέλευσης επίσης δεν καλύπτονται από 
τον παρόντα κανονισμό.

προέλευσης και επιτυγχάνουν τον 
επιδιωκόμενο σκοπό με φαρμακευτικά ή 
ανοσολογικά μέσα ή μέσω του 
μεταβολισμού, επίσης δεν καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αποτελούνται από βιώσιμες βιολογικές ουσίες 
καλύπτονται από την οδηγία 93/42/ΕΚ. Η γενική εξαίρεση των βιολογικών ουσιών θα οδηγούσε 
στην απώλεια ασφαλών και αποτελεσματικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων που υπάρχουν 
σήμερα στην αγορά και που δεν θα μπορούσαν να εγκριθούν ως φάρμακα διότι δεν έχουν 
φαρμακολογικό ανοσολογικό ή μεταβολικό τρόπο δράσης. 

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Οι διαπιστώσεις της επιστημονικής 
επιτροπής για τους αναδυόμενους και 
τους πρόσφατα εντοπισμένους κινδύνους 
για την υγεία («ΕΕΑΠΕΚΥ»), η οποία 
συστάθηκε με την απόφαση 2008/721/EΚ 
της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2008, 
για τη σύσταση μιας συμβουλευτικής 
δομής επιστημονικών επιτροπών και 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα της 
ασφάλειας των καταναλωτών, της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 
και για την κατάργηση της απόφασης 
2004/210/ΕΚ1, στην επιστημονική 
γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 15 
Απριλίου 2010 για την ασφάλεια της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων τα οποία διατίθενται στην 
αγορά για μία μόνο χρήση, και οι 
διαπιστώσεις της Επιτροπής στην έκθεσή 
της με ημερομηνία 27 Αυγούστου 2010 
σχετικά με το ζήτημα της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 12α της οδηγίας 

διαγράφεται
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93/42/ΕΟΚ2, κάνουν λόγο για κανονιστική 
ρύθμιση της επανεπεξεργασίας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας, ενώ ταυτοχρόνως να δίνεται η 
δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης αυτής 
της πρακτικής υπό σαφείς προϋποθέσεις. 
Η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος μίας χρήσης τροποποιεί την 
προβλεπόμενη χρήση του και ο 
επανεπεξεργαστής θα πρέπει, επομένως, 
να θεωρείται κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. 

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

31a. Η ισχύουσα σήμερα δυνατότητα 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που έχουν σημανθεί ως μιας 
χρήσης είναι απαράδεκτη, τόσο από 
λογική όσο και από νομική άποψη. Μόνο 
τα προϊόντα που έχουν σημανθεί ως 
επαναχρησιμοποιούμενα θα πρέπει να 
υφίστανται επανεπεξεργασία. Συνεπώς, 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν 
σημανθεί ως μιας χρήσης θα πρέπει 
πράγματι να είναι μιας χρήσης και για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει να 
υπάρχουν μόνο δύο πιθανές καταστάσεις:  
μιας χρήσης ή επαναχρησιμοποιούμενα. 
Στο πρόσφατο παρελθόν, οι 
κατασκευαστές είχαν αρχίσει να 
χαρακτηρίζουν υπερβολικά συχνά τα 
προϊόντα τους ως μιας χρήσης. Για να 
αποφευχθεί αυτό, όλα τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει να 
είναι κατά κανόνα 
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επαναχρησιμοποιούμενα και ο
κατασκευαστής θα πρέπει να προσφέρει 
αιτιολόγηση, στη βάση επαρκών 
επιστημονικών στοιχείων, για να γίνεται 
εξαίρεση από τον εν λόγω κανόνα, και να 
υποβάλλει την αιτιολόγηση αυτή στο 
ηλεκτρονικό σύστημα για την 
καταχώρηση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. Για τα προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ, η εξαίρεση αυτή πρέπει 
να υπόκειται στην έκδοση θετικής 
γνώμης εκ μέρους της επιστημονικής 
επιτροπής για τους αναδυόμενους και 
τους πρόσφατα εντοπισμένους κινδύνους 
για την υγεία («ΕΕΑΠΕΚΥ»). Η 
επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων καλύπτει μια σειρά 
δραστηριοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν με ασφάλεια, στις 
οποίες περιλαμβάνεται η απολύμανση, ο 
καθαρισμός, η αποσυναρμολόγηση, η 
επισκευή, η τοποθέτηση ανταλλακτικών 
και η συσκευασία. Οι δραστηριότητες 
αυτές πρέπει να υπόκεινται σε 
συγκρίσιμες και διαφανείς προδιαγραφές.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η διαφάνεια και η καλύτερη
ενημέρωση αποτελούν στοιχεία 
ουσιαστικά για την ενίσχυση της θέσης 
των ασθενών και των επαγγελματιών 
υγείας και για την απόκτηση της 
δυνατότητας να λαμβάνουν τις αποφάσεις
τους εν επιγνώσει· παρέχουν μια σταθερή 
βάση για τη λήψη αποφάσεων σε 
κανονιστικά θέματα και για την 
οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης στο 

(35) Η διαφάνεια και η επαρκής 
πρόσβαση στην ενημέρωση, που θα 
παρουσιάζεται κατά τρόπο κατάλληλο για 
τον σκοπούμενο χρήστη, αποτελούν 
στοιχεία ουσιαστικά για την ενίσχυση της 
θέσης των ασθενών και των 
επαγγελματιών υγείας και για την 
απόκτηση της δυνατότητας να λαμβάνουν 
τις αποφάσεις τους εν επιγνώσει· παρέχουν 
μια σταθερή βάση για τη λήψη αποφάσεων 
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κανονιστικό σύστημα. σε κανονιστικά θέματα και για την 
οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης στο 
κανονιστικό σύστημα.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Μια βασική πτυχή είναι η δημιουργία 
κεντρικής βάσης δεδομένων, η οποία θα 
πρέπει να ενσωματωθεί σε διάφορα 
ηλεκτρονικά συστήματα, με αναπόσπαστο 
μέρος της το σύστημα UDI, για την 
αντιπαραβολή και επεξεργασία 
πληροφοριών σχετικά με τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην αγορά 
και με τους οικείους οικονομικούς φορείς, 
τα πιστοποιητικά, τις κλινικές έρευνες, την 
επαγρύπνηση και την εποπτεία της αγοράς. 
Οι στόχοι της βάσης δεδομένων είναι η 
ενίσχυση της συνολικής διαφάνειας, ο 
εξορθολογισμός και η διευκόλυνση της 
ροής πληροφοριών μεταξύ οικονομικών 
φορέων, κοινοποιημένων φορέων ή 
αναδόχων και κρατών μελών, καθώς και 
μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών και 
μεταξύ αυτών και της Επιτροπής, ώστε να 
αποφευχθούν οι απαιτήσεις πολλαπλής 
αναφοράς και να αναβαθμιστεί ο 
συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. 
Στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, αυτό 
μπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά 
μόνο σε ενωσιακό επίπεδο, επομένως, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει και να 
διαχειριστεί την ευρωπαϊκή τράπεζα 
δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα (Eudamed), η οποία 
δημιουργήθηκε με την απόφαση 
2010/227/EΕ της Επιτροπής, της 19ης 
Απριλίου 2010, σχετικά με την ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά 

(36) Μια βασική πτυχή είναι η δημιουργία 
κεντρικής βάσης δεδομένων, η οποία θα 
πρέπει να ενσωματωθεί σε διάφορα 
ηλεκτρονικά συστήματα, με αναπόσπαστο 
μέρος της το σύστημα UDI, για την 
αντιπαραβολή και επεξεργασία 
πληροφοριών σχετικά με τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην αγορά 
και με τους οικείους οικονομικούς φορείς, 
τις άδειες κυκλοφορίας, τα πιστοποιητικά, 
τις κλινικές έρευνες, την επαγρύπνηση και 
την εποπτεία της αγοράς. Οι στόχοι της 
βάσης δεδομένων είναι η ενίσχυση της 
συνολικής διαφάνειας μέσω της 
βελτιωμένης πρόσβασης σε πληροφορίες 
για το κοινό και για τους επαγγελματίες 
του τομέα της υγείας, ο εξορθολογισμός 
και η διευκόλυνση της ροής πληροφοριών 
μεταξύ οικονομικών φορέων, του 
οργανισμού, κοινοποιημένων φορέων ή 
αναδόχων και κρατών μελών, καθώς και 
μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών και 
μεταξύ αυτών και της Επιτροπής, ώστε να 
αποφευχθούν οι απαιτήσεις πολλαπλής 
αναφοράς και να αναβαθμιστεί ο 
συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. 
Στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, αυτό 
μπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά 
μόνο σε ενωσιακό επίπεδο, επομένως, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει και να 
διαχειριστεί την ευρωπαϊκή τράπεζα 
δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα (Eudamed), η οποία 
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προϊόντα. δημιουργήθηκε με την απόφαση 
2010/227/EΕ της Επιτροπής, της 19ης 
Απριλίου 2010, σχετικά με την ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Τα ηλεκτρονικά συστήματα της 
Eudamed σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα στην αγορά, τους οικείους 
οικονομικούς φορείς και τα 
πιστοποιητικά θα πρέπει να παρέχουν τη 
δυνατότητα στο κοινό να είναι επαρκώς 
ενημερωμένο σχετικά με τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην ενωσιακή 
αγορά. Το ηλεκτρονικό σύστημα για τις 
κλινικές έρευνες θα πρέπει να χρησιμεύει 
ως εργαλείο για τη συνεργασία μεταξύ 
κρατών μελών και για να παρέχει τη 
δυνατότητα στους αναδόχους να 
υποβάλλουν, κατά προαίρεση, μία αίτηση 
για πολλά κράτη μέλη και, στην περίπτωση 
αυτή, να αναφέρουν τα σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα. Το ηλεκτρονικό 
σύστημα για την επαγρύπνηση θα πρέπει, 
επομένως, να δίνει τη δυνατότητα στους 
κατασκευαστές να αναφέρουν τα σοβαρά 
περιστατικά και άλλα ανακοινώσιμα 
συμβάντα και να υποστηρίζει τον 
συντονισμό των αξιολογήσεών τους από 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το 
ηλεκτρονικό σύστημα σχετικά με την 
εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να αποτελεί 
εργαλείο για την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ αρμόδιων αρχών.

(37) Τα ηλεκτρονικά συστήματα της 
Eudamed θα πρέπει να παρέχουν τη 
δυνατότητα στο κοινό και τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας να 
είναι επαρκώς ενημερωμένο σχετικά με τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην ενωσιακή 
αγορά. Είναι ουσιώδους σημασίας να 
προσφέρονται τα κατάλληλα επίπεδα 
πρόσβασης για το κοινό και τους 
επαγγελματίες υγείας στα μέρη εκείνα 
των ψηφιακών συστημάτων της 
Eudamed που προσφέρουν σημαντικές 
πληροφορίες για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που ενδέχεται να θέτουν σε 
κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. 
Όταν αυτή η πρόσβαση είναι 
περιορισμένη, πρέπει να είναι δυνατό, 
μετά από αιτιολογημένο αίτημα, να 
προσφέρονται διαθέσιμες πληροφορίες 
για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εκτός εάν 
ο περιορισμός στην πρόσβαση 
δικαιολογείται για λόγους 
εμπιστευτικότητας. Το ηλεκτρονικό 
σύστημα για τις κλινικές έρευνες θα πρέπει 
να χρησιμεύει ως εργαλείο για τη 
συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και για 
να παρέχει τη δυνατότητα στους 
αναδόχους να υποβάλλουν, κατά 
προαίρεση, μία αίτηση για πολλά κράτη 
μέλη και, στην περίπτωση αυτή, να 
αναφέρουν τα σοβαρά ανεπιθύμητα 
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συμβάντα. Το ηλεκτρονικό σύστημα για 
την επαγρύπνηση θα πρέπει, επομένως, να 
δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές 
να αναφέρουν τα σοβαρά περιστατικά και 
άλλα ανακοινώσιμα συμβάντα και να 
υποστηρίζει τον συντονισμό των 
αξιολογήσεών τους από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές. Το ηλεκτρονικό σύστημα 
σχετικά με την εποπτεία της αγοράς θα 
πρέπει να αποτελεί εργαλείο για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων 
αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προς το δημόσιο συμφέρον σε θέματα υγείας και ασφάλειας να επεκτείνεται ή να 
επιτρέπεται μετά από σχετικό αίτημα η πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες, όταν η 
δυνατότητα αυτή είναι περιορισμένη.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
υψηλού κινδύνου, οι κατασκευαστές θα 
πρέπει να περιγράφουν συνοπτικά τις 
κύριες πτυχές ασφάλειας και επιδόσεων
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και το 
αποτέλεσμα της κλινικής αξιολόγησης σε 
έγγραφο το οποίο θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμο στο κοινό.

(39) Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
υψηλού κινδύνου, οι κατασκευαστές θα 
πρέπει να διαθέτουν στην εθνική αρχή ή 
στον Οργανισμό, κατά περίπτωση, που 
εμπλέκεται στη διαδικασία έκδοσης της 
άδειας κυκλοφορίας, μια πλήρη έκθεση 
σχετικά με την ασφάλεια και τις κλινικές 
επιδόσεις αυτού του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Μια περίληψη της έκθεσης 
αυτής θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στο 
κοινό μέσω της Eudamed.

Or. en
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να 
ενημερώνονται οι αρχές σε πρώιμο 
στάδιο σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που υπόκεινται σε διαδικασία 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και να 
έχουν το δικαίωμα, βάσει επιστημονικώς 
έγκυρων λόγων, να επανεξετάζουν την 
προκαταρκτική αξιολόγηση που έχουν 
διενεργήσει οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, 
ιδίως όσον αφορά τα πρωτότυπα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα προϊόντα 
για τα οποία χρησιμοποιείται πρωτότυπη 
τεχνολογία, τα προϊόντα που ανήκουν σε 
κατηγορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
με αυξημένα ποσοστά σοβαρών 
περιστατικών ή τα προϊόντα για τα οποία 
έχουν διαπιστωθεί σοβαρές ανακολουθίες 
στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης από 
διαφορετικούς κοινοποιημένους 
οργανισμούς για ουσιαστικά όμοια 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η διαδικασία 
που προβλέπεται στον παρόντα 
κανονισμό δεν εμποδίζει έναν 
κατασκευαστή να ενημερώνει 
οικειοθελώς την αρμόδια αρχή σχετικά με 
την πρόθεσή του να καταθέσει αίτηση για 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος υψηλού 
κινδύνου πριν υποβάλει την αίτηση στον 
κοινοποιημένο οργανισμό.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42a) Η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης δεν πρέπει να εφαρμόζεται 
σε όλα τα είδη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. Πρέπει να εφαρμοστεί μια 
ταχεία κεντρική διαδικασία χορήγησης 
άδειας κυκλοφορίας για τα καινοτόμα 
εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
για τα καινοτόμα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που ενσωματώνουν, ως 
αναπόσπαστο μέρος, μια ουσία η οποία 
εάν χρησιμοποιηθεί χωριστά θα θεωρηθεί 
φαρμακευτικό προϊόν με δράση 
βοηθητική εκείνης του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, για τα καινοτόμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν ως 
σκοπό τη χορήγηση ενός φαρμάκου και 
για τα καινοτόμα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που κατασκευάζονται με τη 
χρήση ιστών ή κυττάρων ανθρώπινης ή 
ζωικής προέλευσης ή παράγωγά τους και 
που είναι μη βιώσιμα ή γίνονται μη 
βιώσιμα. Πρέπει να εφαρμοστεί μια 
ταχεία κεντρική διαδικασία χορήγησης 
άδειας κυκλοφορίας για τα καινοτόμα 
εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
για τα καινοτόμα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που ενσωματώνουν, ως 
αναπόσπαστο μέρος, μια ουσία η οποία 
εάν χρησιμοποιηθεί χωριστά θα θεωρηθεί 
φαρμακευτικό προϊόν με δράση 
βοηθητική εκείνης του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, για τα καινοτόμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν ως 
σκοπό τη χορήγηση ενός φαρμάκου και 
για τα καινοτόμα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που κατασκευάζονται με τη 
χρήση ιστών ή κυττάρων ανθρώπινης ή 
ζωικής προέλευσης ή παράγωγά τους και 
που είναι μη βιώσιμα ή γίνονται μη 
βιώσιμα.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα της κατηγορίας Ι θα πρέπει να 
διενεργείται, κατά κανόνα, με την 
αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή, 
λόγω του μικρού βαθμού προσβολής του 
ανθρώπινου σώματος από τα προϊόντα 
αυτά. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
των κατηγοριών IIα, IIβ και III, θα πρέπει 
να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή του 
κοινοποιημένου οργανισμού στον 
κατάλληλο βαθμό, ενώ για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας 
ΙΙΙ θα πρέπει να απαιτείται ρητή 
προηγούμενη έγκριση του σχεδιασμού και 
της κατασκευής τους πριν από τη διάθεσή 
τους στην αγορά.

(44) Η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα της κατηγορίας Ι θα πρέπει να 
διενεργείται, κατά κανόνα, με την 
αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή, 
λόγω του μικρού βαθμού προσβολής του 
ανθρώπινου σώματος από τα προϊόντα 
αυτά. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
των κατηγοριών IIα και IIβ, θα πρέπει να 
είναι υποχρεωτική η συμμετοχή του 
κοινοποιημένου οργανισμού στον 
κατάλληλο βαθμό. Για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας 
ΙΙΙ θα πρέπει να απαιτείται η συμμετοχή 
του Οργανισμού ή των κρατών μελών, 
μαζί με τη ρητή προηγούμενη έγκριση του 
σχεδιασμού και της κατασκευής τους πριν 
από τη διάθεσή τους στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48a) Μια κλινική έρευνα πρέπει να 
ξεκινά μόνο εφόσον έχει δεχτεί θετική 
αξιολόγηση από μια ανεξάρτητη επιτροπή 
δεοντολογίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη 
συγκρότηση επιτροπών δεοντολογίας εκεί 
όπου τέτοιες επιτροπές δεν υπάρχουν 
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ακόμη.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Οι ανάδοχοι κλινικών ερευνών που 
πρόκειται να διενεργηθούν σε περισσότερα 
από ένα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλουν μία μόνο 
αίτηση, για τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης. Για να υπάρχει η δυνατότητα 
κοινοχρησίας των πόρων και για να 
εξασφαλίζεται συνέπεια όσον αφορά την 
αξιολόγηση των πτυχών υγείας και 
ασφάλειας του υπό δοκιμή 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και του 
επιστημονικού σχεδιασμού της κλινικής 
έρευνας που πρόκειται να διενεργηθεί σε 
περισσότερα κράτη μέλη, η μία μόνο 
αίτηση αναμένεται να διευκολύνει τον 
συντονισμό μεταξύ κρατών μελών υπό τη 
διεύθυνση ενός κράτους μέλους-
συντονιστή. Η συντονισμένη αξιολόγηση 
δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
αξιολόγηση εγγενώς εθνικών, τοπικών και 
δεοντολογικών πτυχών μιας κλινικής 
έρευνας ούτε την εν επιγνώσει συναίνεση.
Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
διατηρήσει την τελική ευθύνη της 
απόφασης για το αν μπορεί ή δεν μπορεί 
να διεξαχθεί στο έδαφός του η κλινική 
έρευνα.

(49) Οι ανάδοχοι κλινικών ερευνών που 
πρόκειται να διενεργηθούν σε περισσότερα 
από ένα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλουν μία μόνο 
αίτηση, για τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης. Για να υπάρχει η δυνατότητα 
κοινοχρησίας των πόρων και για να 
εξασφαλίζεται συνέπεια όσον αφορά την 
αξιολόγηση των πτυχών υγείας και 
ασφάλειας του υπό δοκιμή 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και του 
επιστημονικού σχεδιασμού της κλινικής 
έρευνας που πρόκειται να διενεργηθεί σε 
περισσότερα κράτη μέλη, η μία μόνο 
αίτηση αναμένεται να διευκολύνει τον 
συντονισμό μεταξύ κρατών μελών υπό τη 
διεύθυνση ενός κράτους μέλους-
συντονιστή. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διατηρήσει την τελική ευθύνη της 
απόφασης για το αν μπορεί ή δεν μπορεί 
να διεξαχθεί στο έδαφός του η κλινική 
έρευνα.

Or. en
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Οι επαγγελματίες υγείας και οι 
ασθενείς θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να αναφέρουν τα ύποπτα 
σοβαρά περιστατικά σε εθνικό επίπεδο, 
χρησιμοποιώντας εναρμονισμένα 
υποδείγματα. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να ενημερώνουν τους 
κατασκευαστές και να ανταλλάσσουν τις 
πληροφορίες με τις ομολόγους τους όταν 
επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός σοβαρού 
περιστατικού, με σκοπό να 
ελαχιστοποιηθεί η επανάληψη των 
περιστατικών αυτών.

(53) Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα 
τα αναγκαία μέτρα για να 
ευαισθητοποιήσουν τους επαγγελματίες 
υγείας, τους χρήστες και τους ασθενείς σε 
σχέση με τη σημασία που έχει να 
αναφέρονται τα ύποπτα σοβαρά 
περιστατικά. Οι επαγγελματίες υγείας, οι 
χρήστες και οι ασθενείς θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα και να 
διευκολύνονται να αναφέρουν τα ύποπτα 
σοβαρά περιστατικά σε εθνικό επίπεδο, 
χρησιμοποιώντας εναρμονισμένα 
υποδείγματα. Για να ελαχιστοποιηθεί η 
συχνότητα τέτοιων περιστατικών, οι
εθνικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
ενημερώνουν τους κατασκευαστές και να 
διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές μέσω 
του αντίστοιχου ηλεκτρονικού 
συστήματος στη Eudamed όταν 
επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός σοβαρού 
περιστατικού. 

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Τα κράτη μέλη εισπράττουν τέλη για 
τον ορισμό και την παρακολούθηση των 
κοινοποιημένων οργανισμών, ώστε να 
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της 
παρακολούθησης αυτών των οργανισμών 
από τα κράτη μέλη και να διαμορφωθεί μια 
συγκρίσιμη κατάσταση για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς.

(57) Τα κράτη μέλη πρέπει να εισπράττουν 
τέλη για τον ορισμό και την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών, ώστε να εξασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα της παρακολούθησης αυτών 
των οργανισμών από τα κράτη μέλη και να 
διαμορφωθεί μια συγκρίσιμη κατάσταση 
για τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Τα 
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τέλη αυτά πρέπει να είναι συγκρίσιμα σε 
όλα τα κράτη μέλη και να 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Ενώ ο παρών κανονισμός δεν 
αναμένεται να θίξει το δικαίωμα των 
κρατών μελών να εισπράττουν τέλη για 
δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την 
Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν 
εγκρίνουν το ύψος και τη διάρθρωση των 
τελών, ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια.

(58) Ενώ ο παρών κανονισμός δεν 
αναμένεται να θίξει το δικαίωμα των 
κρατών μελών να εισπράττουν τέλη για 
δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την 
Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν 
εγκρίνουν ένα συγκρίσιμο ύψος και τη 
διάρθρωση των τελών, ώστε να 
εξασφαλίζεται διαφάνεια.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58a) Τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν 
ρυθμίσεις σχετικά με τα τυπικά τέλη για 
τους κοινοποιημένους φορείς, τα οποία 
πρέπει να είναι συγκρίσιμα σε όλα τα 
κράτη μέλη. Η Επιτροπή πρέπει να ορίσει 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει τη συγκρισιμότητα των 
τελών αυτών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαβιβάζουν τον κατάλογο των τυπικών 
τελών στην Επιτροπή και να 
εξασφαλίζουν ότι οι κοινοποιημένοι 
φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στην 
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επικράτειά τους διαθέτουν στο κοινό τους 
καταλόγους τυπικών τελών που 
επιβάλλουν για τις υπηρεσίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης που προσφέρουν. 

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Θα πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων, το συντονιστικό 
όργανο ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
(ΣΟΙΠ), το οποίο θα απαρτίζεται από μέλη 
διορισμένα από τα κράτη μέλη, λόγω του 
ρόλου και της εμπειρογνωσίας τους στον 
τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
και των in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με σκοπό 
να εκπληρώνει τα καθήκοντα που θα του 
αναθέσει ο παρών κανονισμός και ο 
κανονισμός (EΕ) […/…] για τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
να παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή και 
να επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη για την εξασφάλιση εναρμονισμένης 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(59) Θα πρέπει να συσταθεί ένα
συντονιστικό όργανο ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων (ΣΟΙΠ), το οποίο θα 
απαρτίζεται από μέλη διορισμένα από τα 
κράτη μέλη, λόγω του ρόλου και της 
εμπειρογνωσίας τους στον τομέα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των in 
vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, με σκοπό να εκπληρώνει τα 
καθήκοντα που θα του αναθέσει ο παρών 
κανονισμός και ο κανονισμός (EΕ) […/…] 
για τα in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, να παρέχει 
συμβουλές στην Επιτροπή και να 
επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
για την εξασφάλιση εναρμονισμένης 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΟΙΠ δεν είναι ακριβώς μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων αλλά μια ομάδα συντονισμού σε 
επίπεδο ΕΕ και, επειδή δεν διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη που χρειάζεται για τη λήψη 
αποφάσεων σε συγκεκριμένα θέματα που θα ανακύψουν, θα πρέπει να επικουρείται από μια 
συμβουλευτική επιτροπή που θα προσφέρει τη συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη ανάλογα με τις 
ανάγκες σε κάθε περίπτωση.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στα προϊόντα που περιέχουν ή 
συνίστανται σε βιολογικές ουσίες ή 
οργανισμούς, εκτός από εκείνα που 
αναφέρονται στα στοιχεία γ) και ε), που 
είναι βιώσιμα, συμπεριλαμβανομένων των
ζώντων μικροοργανισμών, των βακτηρίων, 
των μυκήτων ή των ιών·

στ) στα προϊόντα που περιέχουν ή 
συνίστανται σε βιολογικές ουσίες ή 
οργανισμούς, εκτός από εκείνα που 
αναφέρονται στα στοιχεία γ) και ε), που 
είναι βιώσιμα και που επιτυγχάνουν τον 
επιδιωκόμενο σκοπό τους με 
φαρμακολογικά ή ανοσολογικά μέσα ή 
μέσω του μεταβολισμού, 
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ζώντων 
μικροοργανισμών, των βακτηρίων, των 
μυκήτων ή των ιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αποτελούνται από βιώσιμες βιολογικές ουσίες 
καλύπτονται από την οδηγία 93/42/ΕΚ. Η γενική εξαίρεση των βιολογικών ουσιών θα οδηγούσε 
στην απώλεια ασφαλών και αποτελεσματικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων που υπάρχουν 
σήμερα στην αγορά και που δεν θα μπορούσαν να εγκριθούν ως φάρμακα διότι δεν έχουν 
φαρμακολογικό ανοσολογικό ή μεταβολικό τρόπο δράσης. 

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Ως «επαναχρησιμοποιούμενο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν» ορίζεται το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται 
να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερους του 
ενός ασθενείς ή σε περισσότερες της μιας 
διαδικασίες.

Or. en
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν μίας 
χρήσης για χρήση κρίσιμης σημασίας» 
ορίζεται ιατροτεχνολογικό προϊόν μίας 
χρήσης που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί για επεμβατικές ιατρικές 
διαδικασίες χειρουργικού τύπου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31a) Ως «επίδοση» νοούνται τεχνικά 
χαρακτηριστικά, επιδράσεις και οφέλη 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος όταν η 
χρήση του είναι η προβλεπόμενη και 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 31 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31β) ως «όφελος» νοείται η θετική 
επίδραση ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος στην υγεία, στη βάση κλινικών 
και μη κλινικών δεδομένων·

Or. en
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 31 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31γ) ως «ασφάλεια» νοείται η αποφυγή 
κινδύνων ή βλαβών που προκαλούνται 
από το ιατροτεχνολογικό προϊόν ή 
συνδέονται με τη χρήση του·

Or. en

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) ως «κλινική έρευνα» ορίζεται κάθε 
συστηματική έρευνα σε έναν ή 
περισσότερους ανθρώπους, που 
διενεργείται για την αξιολόγηση της 
ασφάλειας ή των επιδόσεων ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος·

(33) ως «κλινική έρευνα» ορίζεται κάθε 
συστηματική έρευνα σε έναν ή 
περισσότερους ανθρώπους, που 
διενεργείται για την αξιολόγηση της 
ασφάλειας ή των επιδόσεων ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος·

όταν οι κλινικές έρευνες για 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι 
υποχρεωτικές σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, περιλαμβάνουν 
τυχαιοποιημένες κλινικές έρευνες στην 
κατάλληλη πληθυσμιακή ομάδα στόχου, 
καθώς και αυστηρά ελεγχόμενες έρευνες·

Or. en
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 36 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) ως «κλινικά δεδομένα» ορίζονται οι 
πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια ή 
τις επιδόσεις και οι οποίες παράγονται από 
τη χρήση ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και προέρχονται από τα 
ακόλουθα:

(36) (36) ως «κλινικά δεδομένα» ορίζονται 
όλες οι πληροφορίες που αφορούν την 
ασφάλεια ή τις επιδόσεις και οι οποίες 
παράγονται από τη χρήση ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και 
προέρχονται από τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) ως «ελάττωμα ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ορίζεται κάθε ανεπάρκεια στην 
ταυτότητα, ποιότητα, διάρκεια, αξιοπιστία, 
ασφάλεια ή επιδόσεις ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος υπό δοκιμή, 
συμπεριλαμβανομένης της δυσλειτουργίας, 
των σφαλμάτων χρήσης ή κάθε 
ανεπάρκειας στις πληροφορίες που 
παρέχονται από τον κατασκευαστή· 

(40) ως «ελάττωμα ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ορίζεται κάθε ανεπάρκεια στην 
ταυτότητα, ποιότητα, διάρκεια, αξιοπιστία, 
ασφάλεια ή επιδόσεις ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως αυτό 
ορίζεται στα σημεία 1 έως 6 της 
παρούσας παραγράφου, 
συμπεριλαμβανομένης της δυσλειτουργίας, 
των σφαλμάτων χρήσης ή κάθε 
ανεπάρκειας στις πληροφορίες που 
παρέχονται από τον κατασκευαστή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση ενός λάθους στην αναφορά.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίσει κατά πόσον ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή κατηγορία ή ομάδα 
προϊόντων εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στους 
ορισμούς του «ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ή του «εξαρτήματος 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος». Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις και στη βάση της γνώμης της 
συμβουλευτικής επιτροπής στην οποία 
αναφέρεται το άρθρο 87α, να καθορίσει 
κατά πόσον ένα συγκεκριμένο προϊόν ή 
κατηγορία ή ομάδα προϊόντων εμπίπτει ή 
δεν εμπίπτει στους ορισμούς του 
«ιατροτεχνολογικού προϊόντος» ή του 
«εξαρτήματος ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» και, εάν ναι, προσδιορίζει την 
ταξινόμηση κινδύνου στη βάση του 
πραγματικού κινδύνου και των 
επιστημονικών στοιχείων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανταλλαγή εμπειρογνωσίας μεταξύ 
κρατών μελών στους τομείς των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των in 
vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, των φαρμάκων, των 
ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, των 
καλλυντικών, των βιοκτόνων, των 
τροφίμων και, ενδεχομένως, άλλων 
προϊόντων, με σκοπό τον καθορισμό του 
κατάλληλου κανονιστικού καθεστώτος 
ενός προϊόντος ή μιας κατηγορίας ή 
ομάδας προϊόντων.

Or. en
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα μίας χρήσης 
και επανεπεξεργασία τους
1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επανεπεξεργάζεται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν μίας χρήσης για να το καταστήσει 
κατάλληλο για περαιτέρω χρήση εντός 
της Ένωσης θεωρείται ο κατασκευαστής 
του επανεπεξεργασμένου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και 
αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που υπέχει 
ο κατασκευαστής, οι οποίες ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό.
2. Μόνο τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
μίας χρήσης που έχουν διατεθεί στην 
ενωσιακή αγορά βάσει του παρόντος 
κανονισμού ή, πριν από [ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], 
βάσει της οδηγίας 90/385/EΟΚ ή της 
οδηγίας 93/42/EΟΚ μπορούν να 
υποβληθούν σε επανεπεξεργασία. 
3. Εάν πρόκειται για επανεπεξεργασία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης για χρήση κρίσιμης σημασίας, 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο 
επανεπεξεργασία που θεωρείται ασφαλής 
βάσει των τελευταίων επιστημονικών 
στοιχείων.
4. Η Επιτροπή, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, καταρτίζει και επικαιροποιεί 
τακτικά έναν κατάλογο κατηγοριών ή 
ομάδων ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
μίας χρήσης για χρήση κρίσιμης 
σημασίας, τα οποία μπορούν να 
υποβληθούν σε επανεπεξεργασία, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
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αναφέρεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3. 
5. Το όνομα και η διεύθυνση του νομικού 
ή φυσικού προσώπου που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και οι υπόλοιπες 
σχετικές πληροφορίες βάσει του 
τμήματος 19 του παραρτήματος Ι 
δηλώνονται στην επισήμανση και, κατά 
περίπτωση, στις οδηγίες χρήσης του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. 
Το όνομα και η διεύθυνση του 
κατασκευαστή του αρχικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος μίας 
χρήσης δεν εμφανίζονται πλέον στην 
επισήμανση αλλά αναφέρονται στις 
οδηγίες χρήσης του επανεπεξεργασμένου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 
6. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
διατηρήσει ή να εισαγάγει εθνικές 
διατάξεις που απαγορεύουν, στο έδαφός 
του και για λόγους προστασίας της 
δημόσιας υγείας που αφορούν ειδικά το 
εν λόγω κράτος μέλος, τα ακόλουθα:
(a) την επανεπεξεργασία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης και τη μεταφορά 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη 
χώρα με σκοπό την επανεπεξεργασία 
τους· 
(b) τη διαθεσιμότητα των 
επανεπεξεργασμένων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων μίας χρήσης.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη 
τις εθνικές διατάξεις και τους λόγους για 
τους οποίους τις εισάγουν. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει την πληροφορία αυτή.

Or. en
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Γενικές αρχές για την επισήμανση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μιας 

χρήσης και για την επανεπεξεργασία 
επαναχρησιμοποιούμενων 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
1. όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
θεωρούνται επαναχρησιμοποιούμενα, 
εκτός εάν η επισήμανση του 
κατασκευαστή ορίζει διαφορετικά.
2. Μόνο τα επαναχρησιμοποιούμενα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν 
διατεθεί στην ενωσιακή αγορά βάσει του 
παρόντος κανονισμού ή, πριν από 
[ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού], βάσει της οδηγίας 
90/385/EΟΚ ή της οδηγίας 93/42/EΟΚ, 
μπορούν να υποβληθούν σε 
επανεπεξεργασία. 
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα «μιας 
χρήσης» δεν υφίστανται 
επανεπεξεργασία.
3. Όταν ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν 
επισημαίνεται ως «μιας χρήσης», 
αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή να 
προσφέρει μια αιτιολόγηση, στη βάση 
επαρκών επιστημονικών στοιχείων, για 
τον λόγο που το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
δεν μπορεί να υποβληθεί με ασφάλεια σε 
επανεπεξεργασία. 

Or. en
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15β
Διαδικασία για την επισήμανση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

κατηγορίας ΙΙΙ ως ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων μιας χρήσης

1. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
του άρθρου 15α παράγραφος 3, όταν ο 
κατασκευαστής προτίθεται να επισημάνει 
ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας 
ΙΙΙ ως «μιας χρήσης», πρέπει, πριν το 
πράξει, να πραγματοποιήσει δοκιμές για
τη συλλογή επαρκών επιστημονικών 
στοιχείων ή να ανατρέξει στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία ώστε να 
αποδείξει ότι η επανεπεξεργασία του 
προϊόντος αυτού δεν θεωρείται ασφαλής.  
2. Τα επιστημονικά στοιχεία που 
συλλέγονται, διαβιβάζονται από τον 
κατασκευαστή στην Επιτροπή, η οποία 
ζητεί αμέσως τη γνώμη της 
επιστημονικής επιτροπής για τους 
αναδυόμενους και τους πρόσφατα 
εντοπισμένους κινδύνους για την υγεία 
(«ΕΕΑΠΕΚΥ») επί του θέματος.
Η ΕΕΑΠΕΚΥ εκδίδει γνώμη εντός 90 
ημερών και ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή και τον κατασκευαστή.
Εάν η ΕΕΑΠΕΚΥ συμπεράνει ότι τα 
επιστημονικά στοιχεία που διαβίβασε ο 
κατασκευαστής δεν επαρκούν για να 
αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
ασφαλής επανεπεξεργασία του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, ζητεί από 
τον κατασκευαστή να πραγματοποιήσει 
νέες δοκιμές που θα προσφέρουν 
πειστικότερες αποδείξεις. 
Μετά την παραλαβή των πρόσθετων 
στοιχείων που είχε ζητήσει από τον 
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κατασκευαστή, η ΕΕΑΠΕΚΥ εγκρίνει την 
τελική γνώμη της εντός 30 ημερών και 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τον 
κατασκευαστή.
Ο κατασκευαστής επισημαίνει ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας ΙΙΙ 
ως «μιας χρήσης» μόνο εφόσον η 
ΕΕΑΠΕΚΥ συμπεράνει ότι, με βάση 
επαρκή επιστημονικά στοιχεία, η 
επανεπεξεργασία αυτού του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος δεν 
θεωρείται ασφαλής.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15γ
Διαδικασία για τον αναχαρακτηρισμό 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μιας 

χρήσης ως επαναχρησιμοποιούμενων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επιθυμεί να επανεπεξεργαστεί ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο έχει 
επισημανθεί ως «μιας χρήσης» και 
διαθέτει στοιχεία βάσει των οποίων το 
προϊόν αυτό θα μπορούσε με ασφάλεια να 
υποστεί επανεπεξεργασία, ενημερώνει την 
Επιτροπή για την πρόθεσή του και της 
υποβάλλει τα εν λόγω στοιχεία. 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ζητεί αμέσως 
τη γνώμη της ΕΕΑΠΕΚΥ σχετικά.
Η ΕΕΑΠΕΚΥ εκδίδει γνώμη εντός 90 
ημερών και ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή, τον κατασκευαστή και το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπέβαλε 
το αίτημα.
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2. Εφόσον η ΕΕΑΠΕΚΥ συμφωνήσει με 
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να 
υποστεί επανεπεξεργασία, ο 
κατασκευαστής, το ταχύτερο δυνατό και, 
σε κάθε περίπτωση, εντός 90 ημερών 
μετά την έγκριση της γνώμης της 
ΕΕΑΠΕΚΥ, αλλάζει τη σήμανση του 
προϊόντος σε «επαναχρησιμοποιούμενο». 
3. Εφόσον η ΕΕΑΠΕΚΥ εκδώσει 
αρνητική γνώμη και το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο διαφωνεί, μπορεί, εντός 60 
ημερών μετά την έγκριση της γνώμης να 
καταθέσει στην Επιτροπή περισσότερα 
στοιχεία βάσει των οποίων η 
επανεπεξεργασία του προϊόντος δεν θέτει 
τον ασθενή σε κίνδυνο.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ζητεί αμέσως 
από την ΕΕΑΠΕΚΥ να εξετάσει τα νέα 
στοιχεία και να εγκρίνει μια τελική γνώμη 
εντός 90 ημερών.
Εφόσον η ΕΕΑΠΕΚΥ επιβεβαιώσει την 
αρχική γνώμη της και απορρίψει την 
αλλαγή της σήμανσης του συγκεκριμένου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος σε 
«επαναχρησιμοποιούμενο», το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που ζήτησε την 
επανεπεξεργασία του συγκεκριμένου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος μιας 
χρήσης δεν μπορεί να προβεί στην 
ενέργεια αυτή.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15δ
Επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων που έχουν σημανθεί ως 
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επαναχρσιμοποιούμενα
1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επανεπεξεργάζεται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν το οποίο έχει σημανθεί ως 
επαναχρησιμοποιούμενο, για να το 
καταστήσει κατάλληλο για περαιτέρω 
χρήση εντός της Ένωσης, θεωρείται ο 
κατασκευαστής του επανεπεξεργασμένου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και 
αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που υπέχει 
ο κατασκευαστής, οι οποίες ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό.
2. Η Επιτροπή, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, ορίζει ενωσιακές προδιαγραφές 
για την ασφαλή επανεπεξεργασία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν 
σημανθεί ως «επαναχρησιμοποιούμενα».
Κατά τη διαδικασία αυτή, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω προδιαγραφές 
είναι σύμφωνες προς τα πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία, τα αντίστοιχα 
πρότυπα ISO ή άλλα διεθνή τεχνικά 
πρότυπα που έχουν εγκριθεί από 
αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς 
ορισμού προτύπων, εφόσον αυτά τα 
διεθνή πρότυπα μπορούν να 
εξασφαλίσουν, κατ' ελάχιστο, υψηλότερο 
επίπεδο ασφάλειας και επιδόσεων από 
ό,τι τα πρότυπα ISO.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
υποβάλλονται για άδεια κυκλοφορίας, 
εκτός των επί παραγγελία προϊόντων και 
των προϊόντων υπό δοκιμή, ο 
κατασκευαστής καταρτίζει έκθεση σχετικά 
με την ασφάλεια και τις κλινικές 
επιδόσεις του προϊόντος, στη βάση όλων 
των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν 
στη διάρκεια της κλινικής έρευνας.  Ο 
κατασκευαστής προσφέρει επίσης μια 
περίληψη της έκθεσης αυτής, η οποία 
συντάσσεται με τέτοιον τρόπο ώστε να 
είναι κατανοητή από τον μέσο 
αναγνώστη. Το σχέδιο αυτής της έκθεσης
περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση που 
υποβάλλεται προς έγκριση στην εθνική 
αρχή ή στον Οργανισμό, αναλόγως του 
ποιος εμπλέκεται, σε κάθε περίπτωση στη 
διαδικασία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας.
.

1a. Η περίληψη στην οποία αναφέρεται η 
παράγραφος 1 διατίθεται στο κοινό μέσω 
της Eudamed σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 27 παράγραφος 2 στοιχείο β 
και του παραρτήματος V μέρος Α σημείο 
18. 

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

2. Η Επιτροπή μπορεί να ορίσει, 
εκδίδοντας εκτελεστικές πράξεις, τη μορφή 
και τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων 
δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται 
στην έκθεση και την περίληψη που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 88 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στους κοινοποιημένους φορείς θα πρέπει να κατατίθεται μια πλήρης έκθεση με όλες τις 
πληροφορίες από την κλινική έρευνα, ενώ μια φιλική προς τον χρήστη περίληψη πρέπει να 
διατίθεται στο κοινό μέσω της Eudamed.  
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Τροπολογία 38

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) το ηλεκτρονικό σύστημα για τις 
άδειες κυκλοφορίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 41β..

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα της Eudamed δίνουν διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης 
στο κοινό. Για να διασφαλιστεί η χρησιμότητα των δεδομένων αυτών για το κοινό, είναι 
σημαντικό όλα τα τμήματα που είναι δημοσίως προσβάσιμα να παρουσιάζονται με τρόπο φιλικό 
για τον χρήστη, που θα πρέπει να καθοριστεί από την Επιτροπή σε διαβούλευση με τον 
αντίστοιχο οργανισμό που βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να προσφέρει τις πιο χρήσιμες 
πληροφορίες από την άποψη αυτή.
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα της Eudamed δίνουν διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης 
στο κοινό. Για να διασφαλιστεί η χρησιμότητα των δεδομένων αυτών για το κοινό, είναι 
σημαντικό όλα τα τμήματα που είναι δημοσίως προσβάσιμα να παρουσιάζονται με τρόπο φιλικό 
για τον χρήστη, που θα πρέπει να καθοριστεί από την Επιτροπή σε διαβούλευση με τον 
αντίστοιχο οργανισμό που βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να προσφέρει τις πιο χρήσιμες 
πληροφορίες από την άποψη αυτή.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα μπορούν να 
ασκούν ουσιαστικά το δικαίωμα 
ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και 
αντίταξης στην επεξεργασία των 
δεδομένων που τα αφορούν σύμφωνα με 
τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 45/2001 και με 
την οδηγία 95/46/EΚ, αντιστοίχως. 
Εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα στα οποία 

6. Η Επιτροπή, ο Οργανισμός και τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα μπορούν 
να ασκούν ουσιαστικά το δικαίωμα 
ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και 
αντίταξης στην επεξεργασία των 
δεδομένων που τα αφορούν σύμφωνα με 
τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 45/2001 και με 
την οδηγία 95/46/EΚ, αντιστοίχως. 
Εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα στα οποία 
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αναφέρονται τα δεδομένα μπορούν να 
ασκήσουν ουσιαστικά το δικαίωμα 
πρόσβασης στα δεδομένα που τα αφορούν 
και το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής 
δεδομένων που είναι ανακριβή ή ελλιπή. 
Στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα ανακριβή 
δεδομένα και τα δεδομένα που έχουν 
υποστεί επεξεργασία παρανόμως 
διαγράφονται, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Οι διορθώσεις και οι διαγραφές 
πραγματοποιούνται το συντομότερο 
δυνατόν και, πάντως, εντός 60 ημερών από 
την υποβολή αιτήματος από τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

αναφέρονται τα δεδομένα μπορούν να 
ασκήσουν ουσιαστικά το δικαίωμα 
πρόσβασης στα δεδομένα που τα αφορούν 
και το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής 
δεδομένων που είναι ανακριβή ή ελλιπή. 
Στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα ανακριβή 
δεδομένα και τα δεδομένα που έχουν 
υποστεί επεξεργασία παρανόμως 
διαγράφονται, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Οι διορθώσεις και οι διαγραφές 
πραγματοποιούνται το συντομότερο 
δυνατόν και, πάντως, εντός 60 ημερών από 
την υποβολή αιτήματος από τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα της Eudamed δίνουν διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης 
στο κοινό. Για να διασφαλιστεί η χρησιμότητα των δεδομένων αυτών για το κοινό, είναι 
σημαντικό όλα τα τμήματα που είναι δημοσίως προσβάσιμα να παρουσιάζονται με τρόπο φιλικό 
για τον χρήστη, που θα πρέπει να καθοριστεί από την Επιτροπή σε διαβούλευση με τον 
αντίστοιχο οργανισμό που βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να προσφέρει τις πιο χρήσιμες 
πληροφορίες από την άποψη αυτή.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Κατά την ανάπτυξη και τη διαχείριση 
της Eudamed η Επιτροπή, σε 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 
εταίρους, περιλαμβανομένων των 
οργανώσεων ασθενών και καταναλωτών, 
εξασφαλίζει ότι όλα τα τμήματα της 
Eudamed που είναι δημόσια προσβάσιμα 
παρουσιάζονται κατά τρόπο φιλικό προς 
τον χρήστη. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα της Eudamed δίνουν διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης 
στο κοινό. Για να διασφαλιστεί η χρησιμότητα των δεδομένων αυτών για το κοινό, είναι 
σημαντικό όλα τα τμήματα που είναι δημοσίως προσβάσιμα να παρουσιάζονται με τρόπο φιλικό 
για τον χρήστη, που θα πρέπει να καθοριστεί από την Επιτροπή σε διαβούλευση με τον 
αντίστοιχο οργανισμό που βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να προσφέρει τις πιο χρήσιμες 
πληροφορίες από την άποψη αυτή.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η αρμόδια για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς εθνική αρχή διαθέτει επαρκές 
κατάλληλο προσωπικό για την ορθή 
εκτέλεση των καθηκόντων της. 

6. Η αρμόδια για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς εθνική αρχή διαθέτει επαρκές 
μόνιμο και κατάλληλο εσωτερικό 
προσωπικό για την ορθή εκτέλεση των 
καθηκόντων της. Η συμμόρφωση με την 
υποχρέωση αυτή αξιολογείται στην 
εξέταση από ομοτίμους που αναφέρεται 
στην παράγραφο 8.
Ειδικότερα, το προσωπικό της εθνικής 
αρχής που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο 
της εργασίας του προσωπικού των 
κοινοποιημένων φορέων που έχουν 
αναλάβει να πραγματοποιούν ελέγχους 
σχετικούς με τα προϊόντα, έχει 
αποδεδειγμένα προσόντα ισότιμα εκείνων 
του προσωπικού των κοινοποιημένων 
φορέων, όπως ορίζεται στο σημείο 3.2.5 
του παραρτήματος VI.
Ειδικότερα, το προσωπικό της εθνικής 
αρχής που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο
της εργασίας του προσωπικού των 
κοινοποιημένων φορέων που έχουν 
αναλάβει να πραγματοποιούν ελέγχους 
σχετικούς με τα προϊόντα, έχει 
αποδεδειγμένα προσόντα ισότιμα εκείνων 
του προσωπικού των κοινοποιημένων 
φορέων, όπως ορίζεται στο σημείο 3.2.5 
του παραρτήματος VI.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 33 
παράγραφος 3, όταν μια εθνική αρχή είναι 

Όταν μια εθνική αρχή είναι αρμόδια για 
τον ορισμό κοινοποιημένων οργανισμών 
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αρμόδια για τον ορισμό κοινοποιημένων 
οργανισμών στον τομέα των προϊόντων 
εκτός των ιατροτεχνολογικών, ζητείται η 
γνώμη της αρμόδιας για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα αρχής για κάθε 
πτυχή που αφορά ειδικά τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

στον τομέα των προϊόντων εκτός των 
ιατροτεχνολογικών, ζητείται η γνώμη της 
αρμόδιας για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα αρχής για κάθε πτυχή που αφορά 
ειδικά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 8 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν το ετήσιο 
σχέδιο αξιολογήσεων από ομολόγους, το 
οποίο εξασφαλίζει την κατάλληλη εκ 
περιτροπής εναλλαγή στον ρόλο της 
εξετάζουσας και εξεταζόμενης αρχής, και 
το υποβάλλει στην Επιτροπή. Η Επιτροπή 
μπορεί να συμμετέχει στην εξέταση. Το 

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν το ετήσιο 
σχέδιο αξιολογήσεων από ομολόγους, το 
οποίο εξασφαλίζει την κατάλληλη εκ 
περιτροπής εναλλαγή στον ρόλο της 
εξετάζουσας και εξεταζόμενης αρχής, και 
το υποβάλλει στην Επιτροπή. Η Επιτροπή 
συμμετέχει στη διαδικασία. Το 
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αποτέλεσμα της εξέτασης από ομολόγους 
ανακοινώνεται σε όλα τα κράτη μέλη και 
στην Επιτροπή και δημοσιεύεται περίληψή 
του.

αποτέλεσμα της εξέτασης από ομολόγους 
ανακοινώνεται σε όλα τα κράτη μέλη και 
στην Επιτροπή και δημοσιεύεται περίληψή 
του.

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί πληρούν 
τις οργανωτικές και γενικές απαιτήσεις και 
τις απαιτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της 
ποιότητας, τους πόρους και τις διαδικασίες, 
απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους για τα 
οποία έχουν οριστεί βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, έχει καίρια 
σημασία το μόνιμο "εσωτερικό" 
διοικητικό, τεχνικό και επιστημονικό 
προσωπικό με φαρμακολογικές, ιατρικές 
και τεχνικές γνώσεις. Οι ελάχιστες 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς 
περιγράφονται στο παράρτημα VI. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σημείο 1.2 
του παραρτήματος VI, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός οργανώνεται και λειτουργεί 
με τέτοιον τρόπον ώστε να διασφαλίζει 
την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα 
και την αμεροληψία των δραστηριοτήτων 
του και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. 

Or. en
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Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Οι κοινοποιημένοι φορείς διαθέτουν 
μόνιμο "εσωτερικό" καταρτισμένο 
προσωπικό και εμπειρογνωμοσύνη, τόσο 
σε τεχνικούς τομείς που συνδέονται τόσο 
με την αξιολόγηση των επιδόσεων των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων όσο και με 
τον ιατρικό τομέα. Οι φορείς αυτοί έχουν 
"εσωτερικά" τη δυνατότητα να 
αξιολογούν την ποιότητα των 
υπεργολάβων.
Οι υπεργολαβίες ανατίθενται σε 
δημόσιους φορείς. Συμβάσεις μπορούν να 
ανατίθενται και σε εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση 
καινοτόμων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων ή τεχνολογιών για τα οποία η 
κλινική εμπειρογνωμοσύνη είναι 
περιορισμένη.

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι κοινοποιημένοι φορείς 
δημοσιοποιούν τον κατάλογο των 
υπεργολάβων ή θυγατρικών τους, καθώς 
και τα συγκεκριμένα καθήκοντα που τους 
έχουν ανατεθεί.

Or. en
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Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης μπορούν να ανατεθούν 
υπεργολαβικά ή να διεξαχθούν από 
θυγατρική μόνο με τη συμφωνία του 
νομικού ή φυσικού προσώπου που υπέβαλε 
αίτηση για αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

3. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης μπορούν να ανατεθούν 
υπεργολαβικά ή να διεξαχθούν από 
θυγατρική μόνο με τη ρητή συμφωνία του 
νομικού ή φυσικού προσώπου που υπέβαλε 
αίτηση για αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
διατηρούν στη διάθεση της αρμόδιας για 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς αρχής
τα έγγραφα σχετικά με την επαλήθευση 
των προσόντων του υπεργολάβου ή της 
θυγατρικής και σχετικά με τις εργασίες που 
διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική 
βάσει του παρόντος κανονισμού.

4. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
υποβάλλουν, τουλάχιστον μία φορά κάθε 
έτος, στην αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς αρχή τα 
έγγραφα σχετικά με την επαλήθευση των 
προσόντων του υπεργολάβου ή της 
θυγατρικής και σχετικά με τις εργασίες που 
διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική 
βάσει του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαπιστώσεις όσον αφορά τη μη 
συμμόρφωση ενός οργανισμού με τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος VI 

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

απαιτήσεις του παραρτήματος VI 
αναφέρονται κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης και συζητούνται μεταξύ της 
εθνικής αρχής που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς και της 
κοινής ομάδας αξιολόγησης. Η εθνική 
αρχή ορίζει, στην έκθεση αξιολόγησης, τα 
μέτρα που θα λάβει για να εξασφαλίσει τη 
συμμόρφωση αυτού του υποψήφιου 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα VI.

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η κοινή ομάδα αξιολόγησης διατυπώνει 
τη γνώμη της σχετικά με την έκθεση 
αξιολόγησης και με το σχέδιο 
κοινοποίησης εντός 21 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των εγγράφων, η δε 
Επιτροπή την υποβάλλει αμέσως στο 
ΣΟΙΠ. Εντός 21 ημερών από την 
παραλαβή της γνώμης της κοινής ομάδας 
αξιολόγησης, το ΣΟΙΠ εκδίδει σύσταση 
σχετικά με το σχέδιο κοινοποίησης. Η 
οικεία εθνική αρχή βασίζει την απόφασή 
της σχετικά με τον ορισμό του 
κοινοποιημένου οργανισμού στη σύσταση 
αυτή του ΣΟΙΠ. Σε περίπτωση που η 
απόφασή της διαφέρει από τη σύσταση 
αυτή, η εθνική αρχή διαβιβάζει στο ΣΟΙΠ 
όλες τις αναγκαίες αιτιολογήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν μια αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς εθνική 
αρχή είναι αρμόδια επίσης για τον ορισμό 
κοινοποιημένων οργανισμών στον τομέα 
των προϊόντων πλην των 
ιατροτεχνολογικών, η αρμόδια αρχή για 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
διατυπώνει, πριν από την κοινοποίηση, 
θετική γνώμη σχετικά με την 
κοινοποίηση και το πεδίο εφαρμογής της.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή 
διατυπώνουν αντιρρήσεις βάσει της 
παραγράφου 7, η ισχύς της κοινοποίησης 
αναστέλλεται. Στην περίπτωση αυτή, η 

8. Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή 
διατυπώνουν αντιρρήσεις βάσει της 
παραγράφου 7, η ισχύς της κοινοποίησης 
αναστέλλεται αμέσως. Στην περίπτωση 
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Επιτροπή παραπέμπει το θέμα στο ΣΟΙΠ 
εντός 15 ημερών από την εκπνοή της 
προθεσμίας που μνημονεύεται στην 
παράγραφο 7. Το ΣΟΙΠ, αφού 
συμβουλευθεί τα εμπλεκόμενα μέρη, 
διατυπώνει τη γνώμη του, το αργότερο σε 
28 ημέρες από την ημερομηνία 
παραπομπής του θέματος σ’ αυτό. Εάν το 
κοινοποιούν κράτος μέλος δεν συμφωνεί 
με τη γνώμη του ΣΟΙΠ, μπορεί να ζητήσει 
από την Επιτροπή να εκφέρει γνώμη. 

αυτή, η Επιτροπή παραπέμπει το θέμα στο 
ΣΟΙΠ εντός 15 ημερών από την εκπνοή 
της προθεσμίας που μνημονεύεται στην 
παράγραφο 7. Το ΣΟΙΠ, αφού 
συμβουλευθεί τα εμπλεκόμενα μέρη, 
διατυπώνει τη γνώμη του, το αργότερο σε 
28 ημέρες από την ημερομηνία 
παραπομπής του θέματος σ’ αυτό. Εάν το 
κοινοποιούν κράτος μέλος δεν συμφωνεί 
με τη γνώμη του ΣΟΙΠ, μπορεί να ζητήσει 
από την Επιτροπή να εκφέρει γνώμη. 

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο 
των οργανισμών που κοινοποιούνται βάσει 
του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των αριθμών 
ταυτοποίησης που τους έχουν χορηγηθεί 
και των δραστηριοτήτων για τις οποίες 
έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή μεριμνά 
για την ενημέρωση του καταλόγου.

2. Η Επιτροπή επιτρέπει την ευχερή 
δημόσια πρόσβαση στον κατάλογο των 
οργανισμών που κοινοποιούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των αριθμών 
ταυτοποίησης που τους έχουν χορηγηθεί 
και των δραστηριοτήτων για τις οποίες 
έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή μεριμνά 
για την ενημέρωση του καταλόγου. 

Or. en

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
ενημερώνουν, χωρίς καθυστέρηση, την 
εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με 

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
ενημερώνουν, χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός 15 ημερών, την εθνική 
αρχή που είναι αρμόδια για τους 



PE507.972v02-00 46/127 PR\933401EL.doc

EL

τυχόν αλλαγές, ιδίως όσον αφορά το 
προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τις 
θυγατρικές ή τους υπεργολάβους, που 
μπορεί να επηρεάσουν τη συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις του άρθρου VI ή την 
ικανότητά τους να διενεργούν τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης όσον αφορά τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σκοπός για 
τον οποίο ορίστηκαν.

κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με 
τυχόν αλλαγές, ιδίως όσον αφορά το 
προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τις 
θυγατρικές ή τους υπεργολάβους, που 
μπορεί να επηρεάσουν τη συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις του άρθρου VI ή την 
ικανότητά τους να διενεργούν τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης όσον αφορά τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σκοπός για 
τον οποίο ορίστηκαν.

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
απαντούν, χωρίς καθυστέρηση, σε αιτήσεις 
που αφορούν αξιολογήσεις της 
συμμόρφωσης που έχουν διενεργήσει οι 
ίδιοι, τις οποίες έχει υποβάλει αρχή του 
κράτους μέλους τους ή ενός άλλου 
κράτους μέλους ή η Επιτροπή. Η εθνική 
αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
οργανισμός φροντίζει να απαντηθούν οι 
αιτήσεις που υποβάλλουν οι αρχές άλλου 
κράτους μέλους ή η Επιτροπή, εκτός αν
υπάρχει θεμιτός λόγος να μην το κάνει και 
στην περίπτωση αυτή οι δύο πλευρές 
μπορούν να ζητήσουν τη γνώμη του 
ΣΟΙΠ. Ο κοινοποιημένος οργανισμός ή η 
εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς μπορεί να 
ζητήσει να τηρηθούν εμπιστευτικές οι 
πληροφορίες που διαβιβάζονται στις 
αρχές άλλου κράτους μέλους ή στην 
Επιτροπή.

2. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
απαντούν, χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός 15 ημερών, σε αιτήσεις 
που αφορούν αξιολογήσεις της 
συμμόρφωσης που έχουν διενεργήσει οι 
ίδιοι, τις οποίες έχει υποβάλει αρχή του 
κράτους μέλους τους ή ενός άλλου 
κράτους μέλους ή η Επιτροπή. Η εθνική 
αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
οργανισμός φροντίζει να απαντηθούν οι 
αιτήσεις που υποβάλλουν οι αρχές άλλου 
κράτους μέλους ή η Επιτροπή. Αν υπάρχει 
θεμιτός λόγος να μην το κάνει, οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί εξηγούν τους 
λόγους και ζητούν τη γνώμη του ΣΟΙΠ, το 
οποίο εκδίδει σχετική σύσταση. Η εθνική 
αρχή που είναι αρμόδια για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς 
συμμορφώνεται με τη σύσταση του 
ΣΟΙΠ.

Or. en
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Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η αρμόδια εθνική αρχή για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς πληροφορεί 
αμέσως και το πολύ εντός 10 ημερών την 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για κάθε 
αναστολή, περιορισμό ή ανάκληση 
κοινοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η αρμόδια για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς εθνική αρχή αξιολογεί κατά 
πόσον οι λόγοι για τους οποίους 
τροποποιήθηκε η κοινοποίηση έχουν 
επίπτωση στα πιστοποιητικά που εκδίδει ο 
κοινοποιημένος οργανισμός και, σε τρεις 
μήνες από την κοινοποίηση των 
τροποποιήσεων της κοινοποίησης, 
υποβάλλει έκθεση με τα πορίσματά της 
στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη. 
Όταν είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην αγορά, η εν λόγω αρχή 
αναθέτει στον κοινοποιημένο οργανισμό 
να αναστείλει ή να ανακαλέσει, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία που καθορίζει η εν 
λόγω αρχή και το αργότερο 30 ημέρες 
μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, όλα τα 
πιστοποιητικά που εκδόθηκαν 
αδικαιολόγητα. Αν ο κοινοποιημένος 
οργανισμός δεν το πράξει αυτό μέσα σε 
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αρμόδια εθνική αρχή για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς αναστέλλει 
ή αποσύρει τα αδικαιολογήτως εκδοθέντα 
πιστοποιητικά.

ορισμένη προθεσμία, ή διέκοψε τη 
δραστηριότητά του, η ίδια η αρμόδια 
εθνική αρχή για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς αναστέλλει ή αποσύρει τα 
αδικαιολογήτως εκδοθέντα πιστοποιητικά.

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρχή ή ο κοινοποιημένος οργανισμός 
που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του 
κοινοποιημένου οργανισμού που θίγεται 
από την τροποποίηση της κοινοποίησης 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά την 
Επιτροπή, τα άλλα κράτη μέλη και τους 
άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς.

Η αρχή ή ο κοινοποιημένος οργανισμός 
που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του 
κοινοποιημένου οργανισμού που 
επηρεάζεται από την τροποποίηση της 
κοινοποίησης ενημερώνουν αμέσως, και 
το πολύ εντός 10 ημερών, σχετικά την 
Επιτροπή, τα άλλα κράτη μέλη και τους 
άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι θεσμοθετείται 
κατάλληλος συντονισμός και συνεργασία 
μεταξύ των κοινοποιημένων οργανισμών 
και ότι αυτοί λειτουργούν σωστά με τη 
μορφή ομάδας συντονισμού των 
κοινοποιημένων οργανισμών στον τομέα 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. Η ομάδα αυτή συνεδριάζει σε 
τακτική βάση και τουλάχιστον δύο φορές 
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ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέλη Τέλη για τις δραστηριότητες των εθνικών 
αρχών

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 89 για τον καθορισμό της δομής 
και του ύψους των τελών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
λαμβανομένων υπόψη των στόχων της 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και 
ασφάλειας, της προώθησης της 
καινοτομίας και της καλής σχέσης 
κόστους/αποτελεσματικότητας. Ιδιαίτερη 
προσοχή δίνεται στα συμφέροντα των 
κοινοποιημένων οργανισμών που 
υπέβαλαν έγκυρο πιστοποιητικό το οποίο 
εκδόθηκε από εθνικό οργανισμό 
διαπίστευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2, και των κοινοποιημένων 
οργανισμών που αποτελούν μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στη 
σύσταση 2003/361/EΚ της Επιτροπής. 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 89 για τον καθορισμό της δομής 
και του συγκρίσιμου ύψους των τελών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
λαμβανομένων υπόψη των στόχων της 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και 
ασφάλειας, της προώθησης της 
καινοτομίας, της καλής σχέσης 
κόστους/αποτελεσματικότητας και της 
ανάγκης διαμόρφωσης ισότιμου πεδίου 
ανταγωνισμού σε όλα τα κράτη μέλη. 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα συμφέροντα 
των κοινοποιημένων οργανισμών που 
υπέβαλαν έγκυρο πιστοποιητικό το οποίο 
εκδόθηκε από εθνικό οργανισμό 
διαπίστευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2, και των κοινοποιημένων 
οργανισμών που αποτελούν μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στη 
σύσταση 2003/361/EΚ της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40 α
Διαφάνεια στα τέλη που χρεώνουν οι 

κοινοποιημένοι φορείς για τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης
1. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν ρυθμίσεις 
σχετικά με τα τυπικά τέλη για τους 
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κοινοποιημένους φορείς.
2. Τα τέλη αυτά είναι συγκρίσιμα σε όλα 
τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή ορίζει, εντός 
24 μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, κατευθυντήριες 
γραμμές για να διευκολύνει τη 
συγκρισιμότητα των τελών αυτών.
3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τον 
κατάλογο των τυπικών τελών στην 
Επιτροπή.
4. Η εθνική αρχή εξασφαλίζει ότι οι 
κοινοποιημένοι φορείς δημοσιοποιούν 
τους καταλόγους τυπικών τελών που 
επιβάλλουν για τις υπηρεσίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης που προσφέρουν. 

Or. en

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V – τμήμα 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα 1α - Άδεια κυκλοφορίας

Or. en

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41α

Γενικές αρχές όσον αφορά την άδεια 
κυκλοφορίας

1. Κανένα από τα ακόλουθα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν μπορεί να 
τίθεται σε εμπορία στην Ένωση αν δεν 
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έχει λάβει ενωσιακή άδεια κυκλοφορίας 
μέσω της κεντρικής διαδικασίας στην 
οποία αναφέρεται το άρθρο 41γ και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού:
-  καινοτόμα εμφυτεύσιμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα,
- καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 4,
- καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 5 και στο σημείο 5.3 του 
παραρτήματος VII (κανόνας 11), ή
- καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
που κατασκευάζονται με τη χρήση 
ζωικών ή ανθρώπινων ιστών ή κυττάρων 
ή των παραγώγων τους και που δεν είναι 
βιώσιμα ή έχουν καταστεί μη βιώσιμα.
2. Κανένα από τα ακόλουθα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν μπορεί να 
τίθεται σε εμπορία σε κράτος μέλος αν 
δεν έχει λάβει εθνική άδεια κυκλοφορίας 
από την αρμόδια αρχή του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους, μέσω της 
αποκεντρωμένης διαδικασίας στην οποία 
αναφέρεται το άρθρο 41δ και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού:
- ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ,
- μη καινοτόμα εμφυτεύσιμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
- μη καινοτόμα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 4,
- μη καινοτόμα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 5 και στο σημείο 5.3 του 
παραρτήματος VII (κανόνας 11), ή 
- μη καινοτόμα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που κατασκευάζονται με τη 
χρήση ανθρώπινων ή ζωικών ιστών ή 
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κυττάρων ή, παραγώγων τους, τα οποία 
δεν είναι βιώσιμα ή έχουν καταστεί μη 
βιώσιμα.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2, ο κατασκευαστής μπορεί να 
αποφασίσει να ζητήσει άδεια 
κυκλοφορίας μέσω της κεντρικής 
διαδικασίας για ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που εμπίπτουν στην παράγραφο 
2.
4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 89, για την 
τροποποίηση του καταλόγου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, στη βάση των 
τεχνικών εξελίξεων. 
5. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
και τα οποία κυκλοφορούν ήδη στην 
αγορά της Ένωσης κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, είναι 
υποχρεωμένα να αποκτήσουν άδεια 
κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ορίζονται στο παρόν τμήμα, μετά την 
εκπνοή της περιόδου ισχύος του 
πιστοποιητικού τους.
6. Οι άδειες κυκλοφορίας που 
χορηγούνται στο πλαίσιο του παρόντος 
τμήματος ισχύουν για πέντε έτη.
Η άδεια κυκλοφορίας μπορεί να 
ανανεώνεται μετά πέντε έτη, έπειτα από 
επαναξιολόγηση από τον Οργανισμό ως 
προς τη σχέση κινδύνου-οφέλους.
7. Όλες οι αιτήσεις για άδεια κυκλοφορίας 
και οι χορηγηθείσες άδειες κυκλοφορίας 
βάσει των διατάξεων των άρθρων 41γ, 
41δ, 41ε και 41στ, καθώς και οι 
πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται το 
άρθρο 41β, εισάγονται από την Επιτροπή 
ή από τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, 
στο ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο 
αναφέρεται το άρθρο 41β παράγραφος 1, 
χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο 15 
ημέρες μετά την παραλαβή τους.
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Πριν από την έναρξη της εξέτασης μιας 
αίτησης για ιατροτεχνολογικό προϊόν, η 
επιτροπή αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
αναφέρεται στο άρθρο 41γ ή η αρμόδια 
αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους 
επιβεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί άλλη 
αίτηση για το ίδιο ιατροτεχνολογικό 
προϊόν. 

Or. en

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41β

Ηλεκτρονικό σύστημα για τις άδειες 
κυκλοφορίας

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, δημιουργεί και διαχειρίζεται 
ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης για 
τις αιτήσεις άδειας κυκλοφορίας και τις 
χορηγούμενες άδειες κυκλοφορίας στο 
πλαίσιο του παρόντος τμήματος και για 
να αντιπαραβάλλει και να επεξεργάζεται 
τις ακόλουθες πληροφορίες:
- το όνομα του παρασκευαστή,
- το όνομα και την κατηγορία κινδύνου 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος,
- την εφαρμοστέα διαδικασία,
- στην περίπτωση της αποκεντρωμένης 
διαδικασίας, το κράτος μέλος στο οποίο 
υπέβαλε την αίτηση ο κατασκευαστής,
- τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση 
για άδεια κυκλοφορίας,
- την έκθεση αξιολόγησης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που 
εκδίδεται στη διάρκεια της διαδικασίας 
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για την άδεια κυκλοφορίας,
- την ημερομηνία έγκρισης της άδειας 
κυκλοφορίας και, αν διαφέρει, την 
ημερομηνία κυκλοφορίας του προϊόντος 
στην αγορά, 
- τυχόν πληροφορίες που αφορούν την 
αναστολή ή την αφαίρεση της άδειας 
κυκλοφορίας.
2. Οι πληροφορίες αυτές, αφού 
αντιπαραβληθούν και υποστούν 
επεξεργασία στο ηλεκτρονικό σύστημα 
που σχετίζεται με την κεντρική 
διαδικασία του άρθρου 41γ, 
καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα 
καταχώρησης από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων.
Οι πληροφορίες αυτές, αφού 
αντιπαραβληθούν και υποστούν 
επεξεργασία στο ηλεκτρονικό σύστημα 
που σχετίζεται με την αποκεντρωμένη 
διαδικασία του άρθρου 41γ, 
καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα 
καταχώρησης από τα κράτη μέλη.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να 
επικαιροποιηθούν, όσον αφορά την 
κυκλοφορία του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος στην αγορά ή την αναστολή ή 
την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας 
του, ο κατασκευαστής ενημερώνει 
αμέσως τον Οργανισμό ή την αρμόδια 
εθνική αρχή, κατά περίπτωση, που 
επικαιροποιεί αμέσως τις εν λόγω 
πληροφορίες στο ηλεκτρονικό σύστημα.
4. Οι πληροφορίες αυτές, αφού 
αντιπαραβληθούν και υποστούν 
επεξεργασία στο ηλεκτρονικό σύστημα 
και που σχετίζονται με τις άδειες 
κυκλοφορίας, είναι προσβάσιμες μόνο 
από τα κράτη μέλη, τον Οργανισμό και 
την Επιτροπή. 
Οι πληροφορίες αυτές, αφού 
αντιπαραβληθούν και υποστούν 
επεξεργασία στο ηλεκτρονικό σύστημα 
και που σχετίζονται με τις άδειες 
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κυκλοφορίας που έχουν χορηγηθεί, είναι 
δημόσια προσβάσιμες. 

Or. en

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41γ

Κεντρική διαδικασία
1. Συγκροτείται μια επιτροπή 
αδειοδότησης ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 41δ. Η επιτροπή αυτή αποτελεί 
μέρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων. 
2. Η επιτροπή αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι 
υπεύθυνη για την κατάρτιση της γνώμης 
του Οργανισμού για τα θέματα που 
αφορούν το παραδεκτό των αιτήσεων που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την κεντρική 
διαδικασία, τη χορήγηση, την 
τροποποίηση, την αναστολή ή την 
αφαίρεση αδειών για την κυκλοφορία 
στην αγορά εμφυτεύσιμων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή 
προϊόντων που περιλαμβάνουν ή 
χορηγούν δραστικές ουσίες.
3. Κάθε αίτηση για ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 
41α παράγραφος 1 περιλαμβάνει και τις 
πληροφορίες και τα έγγραφα που 
αναφέρονται στα παραρτήματα VII, IX 
και Χ, κατά περίπτωση.
4. Η αίτηση συνοδεύεται από τα τέλη που 
οφείλονται στον Οργανισμό για την 
εξέτασή της.
5. Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε η γνώμη 
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της επιτροπής αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων να 
διατυπώνεται εντός 210 ημερών από την 
παραλαβή έγκυρης αίτησης.
Στην επιτροπή αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων διατίθεται 
περίοδος τουλάχιστον 80 ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης για την ανάλυση 
των επιστημονικών δεδομένων στα 
έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση για 
άδεια κυκλοφορίας. Στη βάση ενός 
επαρκώς αιτιολογημένου αιτήματος εκ 
μέρους της επιτροπής αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ο 
Οργανισμός μπορεί να παρατείνει τη 
διάρκεια της προθεσμίας αυτής.
6. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει άπαξ 
από τον κατασκευαστή να υποβάλει 
πρόσθετες πληροφορίες που για 
επιστημονικά ισχυρούς λόγους είναι 
αναγκαίες για την αξιολόγηση της 
αίτησης για άδεια κυκλοφορίας. Στο 
πλαίσιο αυτό η επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει δείγματα ή επίσκεψη στις 
εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Όταν 
υποβάλλεται τέτοιο αίτημα, η περίοδος 
της παραγράφου 5 παγώνει μέχρις ότου 
ληφθούν οι πληροφορίες που ζητήθηκαν.
7. Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τον 
Οργανισμό, τα κράτη μέλη και τους 
ενδιαφερομένους, συντάσσει λεπτομερή 
οδηγό όσον αφορά τη μορφή με την οποία 
πρέπει να υποβάλλονται οι αιτήσεις 
χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.
8. Όταν το κρίνει απαραίτητο, ώστε να 
ολοκληρώσει την εξέταση μιας αίτησης, η 
επιτροπή αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μπορεί να 
απαιτήσει από τον αιτούντα να υποστεί 
μια επιθεώρηση του τόπου κατασκευής 
του προς αδειοδότηση προϊόντος. Οι 
επιθεωρήσεις αυτές διενεργούνται χωρίς 
προαναγγελία.
Η επιθεώρηση διενεργείται μέσα στην 
προθεσμία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 5, από επιθεωρητές του
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κράτους μέλους που διαθέτουν τα 
κατάλληλα προσόντα. Οι επιθεωρητές 
αυτοί μπορεί να συνοδεύονται από έναν 
εισηγητή ή από έναν εμπειρογνώμονα που 
ορίζεται από την επιτροπή αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
9. Ο Οργανισμός ενημερώνει αμέσως τον 
αιτούντα όταν, σύμφωνα με τη γνώμη της 
επιτροπής αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων:
α) η αίτηση δεν πληροί τα κριτήρια 
χορήγησης άδειας που ορίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό,
β) τα έγγραφα που συνοδεύουν την 
αίτηση δεν συμμορφώνονται προς τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή 
πρέπει να τροποποιηθούν ή να 
συμπληρωθούν,
γ) η άδεια κυκλοφορίας πρέπει να 
χορηγηθεί με ορισμένους όρους,
δ) η άδεια κυκλοφορίας του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος πρέπει να 
απορριφθεί διότι δεν συμμορφώνεται με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
10. Εντός 15 ημερών από τη λήψη της 
γνώμης που αναφέρεται στην παράγραφο
9, ο αιτών μπορεί να ειδοποιήσει γραπτώς 
τον Οργανισμό για την πρόθεσή του να 
ζητήσει επανεξέταση της γνώμης. Στην 
περίπτωση αυτήν, διαβιβάζει στον 
Οργανισμό τους λεπτομερείς λόγους της 
αίτησής του εντός 60 ημερών από τη 
λήψη της γνώμης.
Εντός 60 ημερών μετά την παραλαβή της 
αιτιολόγησης του αιτήματος, η επιτροπή 
αδειοδότησης ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων επανεξετάζει τη γνώμη της 
σύμφωνα με τους όρους που θέτει το 
τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 62 του κανονισμού (ΕΚ) 
726/2004. Η αιτιολογία του πορίσματος 
επισυνάπτεται στην τελική γνώμη.
11. Εντός 15 ημερών από την έγκρισή του 
ο Οργανισμός αποστέλλει την τελική 
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γνώμη της επιτροπής αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον 
αιτούντα, μαζί με έκθεση όπου 
περιγράφεται η αξιολόγηση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος από την 
επιτροπή αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
διατυπώνονται οι λόγοι των 
συμπερασμάτων της.
12. Εάν αιτών αποσύρει αίτηση που έχει 
υποβάλει στον Οργανισμό σχετικά με τη 
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας προτού 
δοθεί γνώμη επ’ αυτής, ο αιτών 
κοινοποιεί στον Οργανισμό τους λόγους 
αυτής του της ενέργειας. Ο Οργανισμός 
θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση 
του κοινού και δημοσιεύει την έκθεση 
αξιολόγησης, αν είναι διαθέσιμη, αφού 
αφαιρέσει κάθε πληροφορία 
εμπιστευτικού από εμπορική άποψη 
χαρακτήρα.
13. Εντός δεκαπέντε ημερών από την 
παραλαβή της γνώμης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 11, η Επιτροπή 
προετοιμάζει σχέδιο της απόφασης που 
θα ληφθεί όσον αφορά την αίτηση.
Όταν το σχέδιο απόφασης αποκλίνει από 
τη γνώμη του Οργανισμού, η Επιτροπή 
συνάπτει αναλυτική επεξήγηση των 
λόγων της ασυμφωνίας.
Το σχέδιο απόφασης διαβιβάζεται στα 
κράτη μέλη και τον αιτούντα.
Τα κράτη μέλη διαθέτουν προθεσμία 22 
ημερών για την υποβολή στην Επιτροπή 
των γραπτών παρατηρήσεών τους 
σχετικά με το σχέδιο απόφασης. Ωστόσο, 
αν επείγει η λήψη απόφασης, μπορεί να 
ορίζεται μικρότερη προθεσμία από τον 
πρόεδρο της επιτροπής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αναλόγως 
του βαθμού του επείγοντος. Πλην 
εξαιρετικών περιστάσεων, η προθεσμία 
αυτή δεν είναι μικρότερη από 5 ημέρες.
14. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν 
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γραπτώς να εξεταστεί το σχέδιο 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 13 από την ολομέλεια της 
επιτροπής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους τους.
Όταν, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, οι 
γραπτές παρατηρήσεις ενός κράτους 
μέλους θίγουν σημαντικά νέα ζητήματα 
επιστημονικής ή τεχνικής φύσεως τα 
οποία δεν αντιμετωπίζονται στη γνώμη 
που έδωσε ο Οργανισμός, ο πρόεδρος της 
επιτροπής ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
αναστέλλει τη διαδικασία και αναπέμπει 
την αίτηση στον Οργανισμό για 
συμπληρωματική εξέταση.
15. Η Επιτροπή λαμβάνει την τελική της 
απόφαση εντός 30 ημερών από την 
περάτωση της διαδικασίας εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.
16. Η άρνηση χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας συνιστά απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 41α 
παράγραφος 1 στην αγορά όλης της 
Ένωσης.
17. Μετά τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας ο κάτοχος της εν λόγω 
άδειας γνωστοποιεί στον Οργανισμό τις 
ημερομηνίες πραγματικής διάθεσης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στις αγορές 
των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη 
τις διάφορες εγκεκριμένες μορφές υπό 
οποίες κυκλοφορεί το προϊόν.
18. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
γνωστοποιεί επίσης στον Οργανισμό 
ενδεχόμενη προσωρινή ή οριστική παύση 
της κυκλοφορίας του προϊόντος στην 
αγορά και αιτιολογεί την ενέργεια αυτή με 
ιατρικά ή επιστημονικά επιχειρήματα.

Or. en
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Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41δ

Επιτροπή αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων

1. Η επιτροπή αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
απαρτίζεται από τους εξής:
α) ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό 
μέλος που διορίζονται από κάθε κράτος 
μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου·
β) έξι τακτικά μέλη που διορίζονται από 
την Επιτροπή, προκειμένου να 
διασφαλίσουν την παροχή της σχετικής 
εμπειρογνωμοσύνης στο πεδίο των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με βάση 
δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος· 
γ) ένα τακτικό μέλος και ένα 
αναπληρωματικό μέλος που διορίζονται 
από την Επιτροπή, βάσει δημόσιας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και κατόπιν διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να 
αντιπροσωπεύουν τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας·
δ) ένα τακτικό μέλος και ένα 
αναπληρωματικό μέλος που διορίζονται 
από την Επιτροπή, βάσει δημόσιας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και κατόπιν διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να 
αντιπροσωπεύουν τις οργανώσεις 
ασθενών.
Τα αναπληρωματικά μέλη εκπροσωπούν 
τα τακτικά μέλη κατά την απουσία τους 
και ψηφίζουν αντί αυτών. Τα 
αναφερόμενα στο στοιχείο α) 
αναπληρωματικά μέλη μπορεί να 
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διοριστούν ως εισηγητές, σύμφωνα με το 
άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004.
2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αναθέτει 
σε άλλο κράτος μέλος τα καθήκοντά του 
στην επιτροπή αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Κάθε 
κράτος μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει 
ένα μόνο άλλο κράτος μέλος. 
3. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
της επιτροπής αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ορίζονται 
στη βάση της σημαντικής 
εμπειρογνωμοσύνης τους στο πεδίο των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ώστε να 
εξασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο ειδικών προσόντων και ένα ευρύ 
πεδίο σχετικής εμπειρογνωμοσύνης. Προς 
τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη έρχονται 
σε επαφή με το διοικητικό συμβούλιο του 
Οργανισμού και με την Επιτροπή ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι η τελική σύνθεση της 
επιτροπής αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων καλύπτει 
τους επιστημονικούς τομείς που είναι 
σημαντικοί για το έργο της. 
4. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά 
μέλη της επιτροπής αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
διορίζονται για τριετή θητεία, η οποία 
μπορεί να παραταθεί μία φορά και στη 
συνέχεια μπορεί να ανανεωθεί βάσει των 
διαδικασιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Ο πρόεδρος της επιτροπής 
εκλέγεται μεταξύ των τακτικών μελών 
της για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να 
παραταθεί μία φορά. 
5. Οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του 
άρθρου 61 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 έχουν ισχύ για την επιτροπή 
αδειοδότησης ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. 
6. Η εντολή της επιτροπής αδειοδότησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων καλύπτει 
όλες τις πτυχές της αξιολόγησης των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο 
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πλαίσιο των διαδικασιών των άρθρων 
41γ και 41στ.

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41ε

Αποκεντρωμένη διαδικασία
1. Τα κράτη μέλη επαληθεύουν, μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος για τις άδειες 
κυκλοφορίας, στο οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 41β, ότι δεν βρίσκεται υπό εξέταση 
άλλη αίτηση ούτε έχει χορηγηθεί άλλη 
άδεια κυκλοφορίας για το ίδιο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν.
2. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι 
μια άλλη αίτηση άδειας κυκλοφορίας για 
το ίδιο ιατροτεχνολογικό προϊόν 
εξετάζεται ήδη σε άλλο κράτος μέλος, το 
οικείο κράτος μέλος αρνείται να εξετάσει 
την αίτηση και ενημερώνει αμέσως τον 
αιτούντα.
3. Όταν ένα κράτος μέλος έχει χορηγήσει 
άδεια κυκλοφορίας για ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που αποτελεί το αντικείμενο 
αίτησης σε άλλο κράτος μέλος, το 
δεύτερο κράτος μέλος απορρίπτει την 
αίτηση και ενημερώνει αμέσως τον 
αιτούντα.
4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα ώστε η διαδικασία για 
τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για τα 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 
41α παράγραφος 2 να ολοκληρώνεται 
εντός 210 ημερών κατ' ανώτατο όριο 
μετά την υποβολή έγκυρης αίτησης.
5. Η αρμόδια εθνική αρχή ενός κράτους 
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μέλους μπορεί να ζητήσει άπαξ από τον 
κατασκευαστή να υποβάλει πρόσθετες 
πληροφορίες που για επιστημονικά 
ισχυρούς λόγους είναι αναγκαίες για την 
αξιολόγηση της αίτησης για άδεια 
κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να 
ζητηθούν δείγματα ή μια επίσκεψη στις 
εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 
Μέχρις ότου υποβληθούν οι πρόσθετες 
πληροφορίες που ζητούνται, και εντός 
προθεσμίας το πολύ 60 ημερών, η 
περίοδος της παραγράφου 4 παγώνει.
6. Εάν αιτών αποσύρει αίτηση που έχει 
υποβάλει στην αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους σχετικά με τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας, προτού δοθεί γνώμη επ’ 
αυτής, ο αιτών κοινοποιεί στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους τους λόγους 
αυτής του της ενέργειας. Η αρμόδια 
εθνική αρχή θέτει τις πληροφορίες αυτές 
στη διάθεση του κοινού και δημοσιεύει 
την έκθεση αξιολόγησης, αν είναι 
διαθέσιμη, αφού αφαιρέσει κάθε 
πληροφορία εμπιστευτικού από εμπορική 
άποψη χαρακτήρα.
7. Μόλις εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας, ο 
αιτών ενημερώνεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους μέλους.
8. Χωρίς καθυστέρηση, και το αργότερο 
εντός 15 ημερών, η αρμόδια εθνική αρχή 
δημοσιοποιεί την άδεια κυκλοφορίας.
9. Η αρμόδια εθνική αρχή εκπονεί έκθεση 
αξιολόγησης και διατυπώνει σχόλια για 
τον φάκελο, ιδίως όσον αφορά το 
αποτέλεσμα των κλινικών ερευνών και το 
σύστημα διαχείρισης κινδύνων.
10. Η αρμόδια εθνική αρχή, χωρίς 
καθυστέρηση και το αργότερο εντός 15 
ημερών, δημοσιεύει την έκθεση 
αξιολόγησης, μαζί με την αιτιολόγηση της 
γνώμης της, αφού αφαιρέσει κάθε 
πληροφορία εμπιστευτικού από εμπορική 
άποψη χαρακτήρα.
11. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον 
Οργανισμό για κάθε άδεια κυκλοφορίας 
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που χορηγούν. 
12. Μετά τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας ο κάτοχος της εν λόγω 
άδειας γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή 
του αδειοδοτούντος κράτους μέλους την 
ημερομηνία πραγματικής διάθεσης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά 
αυτού του κράτους μέλους.
13. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
γνωστοποιεί επίσης στην αρμόδια αρχή 
ενδεχόμενη προσωρινή ή οριστική παύση 
της κυκλοφορίας του προϊόντος στην 
αγορά του εν λόγω κράτους μέλους  και 
αιτιολογεί την ενέργεια αυτή με ιατρικά ή 
επιστημονικά επιχειρήματα.

Or. en

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41στ

Αμοιβαία αναγνώριση αποκεντρωμένων 
αδειών κυκλοφορίας

1. Το ΣΟΙΠ, που δημιουργείται στη βάση 
του άρθρου 78, είναι υπεύθυνο για την 
εξέταση κάθε θέματος το οποίο 
σχετίζεται με αίτηση για άδεια 
κυκλοφορίας, σε περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη, ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
που είναι επιλέξιμο για αδειοδότηση 
βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στο
άρθρο 41ε.
2. Προκειμένου να αποκτήσει άδεια 
κυκλοφορίας για ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊόν σε περισσότερα του ενός κράτη 
μέλη, ο αιτών υποβάλει αίτηση στις 
αρμόδιες αρχές αυτών των κρατών μελών 
καταθέτοντας πανομοιότυπο φάκελο. Ο 



PE507.972v02-00 66/127 PR\933401EL.doc

EL

εν λόγω φάκελος περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες και τα έγγραφα που 
αναφέρονται στα παραρτήματα VIII, IX 
και X του παρόντος κανονισμού. Στα 
υποβαλλόμενα έγγραφα περιλαμβάνεται 
και κατάλογος των κρατών μελών τα 
οποία αφορά η αίτηση. Ο αιτών ζητεί από 
ένα κράτος μέλος να ενεργήσει ως 
«κράτος μέλος αναφοράς» και να 
συντάξει έκθεση αξιολόγησης για το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 και 4. 
3. Εάν το ιατροτεχνολογικό προϊόν έχει 
ήδη λάβει άδεια κυκλοφορίας κατά τη 
στιγμή της υποβολής της αίτησης, τα 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη αναγνωρίζουν 
την άδεια κυκλοφορίας που έχει 
χορηγήσει το κράτος μέλος αναφοράς, το 
οποίο είναι το κράτος μέλος που πρώτο 
χορήγησε άδεια κυκλοφορίας. Προς τον 
σκοπό αυτόν, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας ζητεί από το κράτος μέλος 
αναφοράς να επικαιροποιήσει την 
υπάρχουσα έκθεση αξιολόγησης για το 
αδειοδοτημένο ιατροτεχνολογικό προϊόν. 
Το κράτος μέλος αναφοράς επικαιροποιεί 
την έκθεση αξιολόγησης εντός 90 ημερών 
από την παραλαβή έγκυρης αίτησης. Η 
έκθεση αξιολόγησης, μαζί με άλλες 
σχετικές πληροφορίες και έγγραφα, 
διαβιβάζεται στα εμπλεκόμενα κράτη 
μέλη και στον αιτούντα.
4. Εάν το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν 
έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας κατά τη 
στιγμή της υποβολής της αίτησης, ο 
αιτών ζητεί από το κράτος μέλος 
αναφοράς να εκπονήσει σχέδιο έκθεσης 
αξιολόγησης. Το κράτος μέλος αναφοράς 
καταρτίζει την έκθεση εντός 120 ημερών 
από την παραλαβή της έγκυρης αίτησης 
και τη διαβιβάζει στα οικεία κράτη μέλη 
και στον αιτούντα.
5. Εντός 90 ημερών από την παραλαβή 
των εγγράφων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4, τα εμπλεκόμενα 
κράτη μέλη εγκρίνουν την έκθεση 
αξιολόγησης και ενημερώνουν σχετικά το 
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κράτος μέλος αναφοράς. Το κράτος μέλος 
αναφοράς καταγράφει τη συμφωνία όλων 
των μερών, περατώνει τη διαδικασία και 
ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα.
6. Κάθε κράτος μέλος στο οποίο έχει 
υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη έκθεση 
αξιολόγησης, εντός 30 ημερών μετά την 
αναγνώριση της συμφωνίας.
7. Αν, εντός της περιόδου που ορίζεται 
στην παράγραφο 5, ένα εμπλεκόμενο 
κράτος μέλος αδυνατεί να εγκρίνει την 
έκθεση αξιολόγησης λόγω σοβαρού 
ενδεχόμενου κινδύνου για τη δημόσια 
υγεία, προσφέρει λεπτομερή περιγραφή 
των λόγων που το υποχρεώνουν να λάβει 
αυτή τη θέση στο κράτος μέλος 
αναφοράς, στα λοιπά εμπλεκόμενα κράτη 
μέλη και στον αιτούντα. Τα σημεία 
διαφωνίας διαβιβάζονται αμέσως στο 
ΣΟΙΠ. 
8. Στους κόλπους του ΣΟΙΠ, όλα τα 
κράτη μέλη στα οποία αναφέρεται η 
παράγραφος 7 επιδιώκουν την επίτευξη 
συμφωνίας σχετικά με τις ενέργειες που 
πρέπει να γίνουν. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν στον αιτούντα τη δυνατότητα 
να γνωστοποιήσει την άποψή του 
γραπτώς ή προφορικώς. Αν, εντός εξήντα 
ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης των σημείων διαφωνίας, τα 
κράτη μέλη συμφωνήσουν, το κράτος 
μέλος αναφοράς διαπιστώνει τη 
συμφωνία, περατώνει τη διαδικασία και 
ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα. 
Εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 6. 
9. Αν τα κράτη μέλη δεν κατορθώσουν να 
συμφωνήσουν εντός της εν λόγω 
προθεσμίας των εξήντα ημερών που 
ορίζεται στην παράγραφο 7, 
ενημερώνεται αμέσως ο Οργανισμός 
προκειμένου να εφαρμοστεί η διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 41ζ. Στον 
Οργανισμό διαβιβάζονται λεπτομερής 
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περιγραφή των θεμάτων για τα οποία τα 
κράτη μέλη δεν κατέληξαν σε συμφωνία, 
καθώς και οι λόγοι της διαφωνίας. Ένα 
αντίγραφο διαβιβάζεται στον αιτούντα.
10. Ο αιτών, μόλις πληροφορηθεί ότι το 
θέμα παραπέμφθηκε στον Οργανισμό, του 
διαβιβάζει αμέσως αντίγραφο των 
πληροφοριών και των εγγράφων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.
11. Υπό τις συνθήκες στις οποίες 
αναφέρεται το άρθρο 9, τα κράτη μέλη 
που έχουν εγκρίνει την έκθεση 
αξιολόγησης του κράτους μέλους 
αναφοράς μπορούν, αν το ζητήσει ο 
αιτών, να εγκρίνουν το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν χωρίς να περιμένουν το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας του άρθρου 
41ζ. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια 
χορηγείται με την επιφύλαξη της έκβασης 
της εν λόγω διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41ζ

Διαδικασία διαιτησίας σε περίπτωση 
διαφωνίας σχετικά με την αμοιβαία 

αναγνώριση αποκεντρωμένων αδειών 
κυκλοφορίας

1. Όταν γίνεται προσφυγή στη διαδικασία 
που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, η 
επιτροπή ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
εξετάζει το θέμα και διατυπώνει 
αιτιολογημένη γνώμη εντός εξήντα 
ημερών  από την ημερομηνία 
παραπομπής του θέματος σ’ αυτήν.
Σε επείγουσες περιπτώσεις, μετά από 



PR\933401EL.doc 69/127 PE507.972v02-00

EL

πρόταση του προέδρου της, η επιτροπή 
μπορεί να αποφασίζει σύντμηση της 
προθεσμίας.
2. Για την εξέταση του θέματος, η 
επιτροπή ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
ορίζει ένα από τα μέλη της ως εισηγητή. 
Η επιτροπή μπορεί επίσης να ορίζει 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για να 
εκφέρουν τη γνώμη τους σε συγκεκριμένα 
ζητήματα. Όταν ορίζει εμπειρογνώμονες, 
η επιτροπή καθορίζει τα καθήκοντά τους 
και προσδιορίζει προθεσμία για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών.
3. Πριν αποφανθεί, η επιτροπή 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων παρέχει 
στον αιτούντα ή στον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας τη δυνατότητα να παράσχει 
γραπτές ή προφορικές εξηγήσεις, εντός 
προθεσμίας που καθορίζει.
Η επιτροπή μπορεί να αναστέλλει την 
προθεσμία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 προκειμένου να μπορέσει ο 
αιτών ή ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας να προετοιμάσει τις 
εξηγήσεις του.
4. Ο Οργανισμός ενημερώνει αμέσως τον 
αιτούντα ή τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας σχετικά με τη γνώμη της 
επιτροπής για την άδεια κυκλοφορίας του 
συγκεκριμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. 
Εντός 15 ημερών από την παραλαβή της 
γνώμης της επιτροπής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, ο αιτών ή ο κάτοχος της
άδειας κυκλοφορίας μπορεί να 
ειδοποιήσει γραπτώς τον Οργανισμό ότι 
προτίθεται να ζητήσει επανεξέταση της 
γνώμης. Στην περίπτωση αυτή, 
γνωστοποιεί λεπτομερώς στον Οργανισμό 
τους λόγους της αίτησής του εντός 60 
ημερών από την λήψη της γνώμης.
Εντός 60 ημερών μετά την παραλαβή της 
αιτιολόγησης του αιτήματος, η επιτροπή 
αδειοδότησης ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων επανεξετάζει τη γνώμη της.  Η 
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επιτροπή ορίζει διαφορετικό εισηγητή 
και, αν είναι αναγκαίο, διαφορετικό 
συνεισηγητή από εκείνους που είχαν 
οριστεί για την αρχική γνώμη. Η 
διαδικασία επανεξέτασης αφορά μόνο τα 
σημεία της γνώμης που επισημαίνει ο 
αιτών ή ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας και βασίζεται μόνο στα 
επιστημονικά δεδομένα που ήταν 
διαθέσιμα όταν η επιτροπή ενέκρινε την 
αρχική γνώμη της. Ο αιτών ή ο κάτοχος 
της άδειας κυκλοφορίας μπορεί να 
ζητήσει από την επιτροπή να 
συμβουλευτεί τη συμβουλευτική επιτροπή 
που θεσπίζεται με το άρθρο 78α, σε σχέση 
με την επανεξέταση.
Η αιτιολογία του πορίσματος στο οποίο 
καταλήγει η επανεξέταση επισυνάπτεται 
στην έκθεση αξιολόγησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
5. Εντός 15 ημερών από την έκδοσή της, 
ο Οργανισμός διαβιβάζει την τελική 
γνώμη της επιτροπής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στα κράτη μέλη, στην 
Επιτροπή και στον αιτούντα ή στον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, μαζί με 
την έκθεση αξιολόγησης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και την 
αιτιολογία του πορίσματός της.
Σε περίπτωση θετικής γνώμης όσον 
αφορά την αίτηση αμοιβαίας 
αναγνώρισης αποκεντρωμένων αδειών 
κυκλοφορίας για ιατροτεχνολογικό 
προϊόν, όπως ορίζεται στο άρθρο 41στ, 
συνάπτονται στη γνώμη τα εξής έγγραφα:
α) ο φάκελος εγγράφων που αναφέρεται 
στο άρθρο 41στ παράγραφος 2·
β) ενδεχόμενοι όροι που αφορούν την 
άδεια·
γ) οι λεπτομέρειες τυχόν όρων ή 
περιορισμών σχετικά με την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρησιμοποίηση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος·
δ) το προτεινόμενο κείμενο της σήμανσης 
και το φυλλάδιο του ιατροτεχνολογικού 
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προϊόντος.
6. Εντός 15 ημερών από την παραλαβή 
της γνώμης στην οποία αναφέρεται η 
παράγραφος 5, η Επιτροπή καταρτίζει 
σχέδιο απόφασης σχετικά με την αίτηση, 
λαμβάνοντας υπόψη το ενωσιακό δίκαιο. 
Στην περίπτωση που το σχέδιο απόφασης 
προβλέπει τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας, επισυνάπτονται τα έγγραφα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 5. 
Όταν το σχέδιο απόφασης δεν συμφωνεί 
με τη γνώμη του Οργανισμού, η Επιτροπή 
συνάπτει επίσης αναλυτική επεξήγηση 
των λόγων της διαφοράς αυτής.
Το σχέδιο απόφασης διαβιβάζεται στα 
κράτη μέλη και τον αιτούντα ή τον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας.
Τα κράτη μέλη διαθέτουν προθεσμία 22 
ημερών για τη διαβίβαση στην Επιτροπή 
των γραπτών παρατηρήσεών τους 
σχετικά με το σχέδιο απόφασης. Ωστόσο, 
αν επείγει η λήψη απόφασης, μπορεί να 
ορίζεται μικρότερη προθεσμία από τον 
πρόεδρο της επιτροπής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αναλόγως 
του βαθμού του επείγοντος. Πλην 
εξαιρετικών περιπτώσεων, η προθεσμία 
αυτή δεν είναι μικρότερη από 5 ημέρες.
7. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν 
γραπτώς να εξεταστεί το σχέδιο 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 από την ολομέλεια της 
επιτροπής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 1, εκθέτοντας αναλυτικά 
τους λόγους τους. 
Όταν, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, οι 
γραπτές παρατηρήσεις ενός κράτους 
μέλους θίγουν σημαντικά νέα ζητήματα 
επιστημονικής ή τεχνικής φύσεως τα 
οποία δεν αντιμετωπίζονται στη γνώμη 
που έδωσε ο Οργανισμός, ο πρόεδρος της 
επιτροπής ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
αναστέλλει τη διαδικασία και αναπέμπει 
την αίτηση στον Οργανισμό για 
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συμπληρωματική εξέταση.
8. Η Επιτροπή λαμβάνει οριστική 
απόφαση με τη διαδικασία του άρθρου 88 
παράγραφος 3, εντός 30 ημερών από την 
περάτωση της διαδικασίας. Η Επιτροπή 
επικαιροποιεί της πληροφορίες για το εν 
λόγω προϊόν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
που αναφέρεται στο άρθρο 41β.
9. Η άρνηση χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας συνιστά απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του εν λόγω 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά 
όλης της Ένωσης.
10. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 8 απευθύνεται σε όλα τα 
κράτη μέλη και διαβιβάζεται στον κάτοχο 
της άδειας κυκλοφορίας του φαρμάκου ή 
στον αιτούντα. Τα οικεία κράτη μέλη και 
το κράτος μέλος αναφοράς χορηγούν ή 
ανακαλούν την άδεια κυκλοφορίας ή 
επιφέρουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις 
των όρων της, προκειμένου η άδεια 
κυκλοφορίας να συμμορφωθεί με την 
απόφαση, εντός τριάντα ημερών από την 
κοινοποίησή της. Ενημερώνουν σχετικά 
την Επιτροπή και τον Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41η

Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας
1. Κάθε αίτηση του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας σχετικά με την τροποποίηση 
άδειας κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
41γ, 41ε και 41στ υποβάλλεται σε όλα τα 
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κράτη μέλη που έχουν ήδη εγκρίνει αυτό 
το ιατροτεχνολογικό προϊόν. 
Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τον 
Οργανισμό, εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 89 του παρόντος κανονισμού, 
για την έγκριση των κατάλληλων 
ρυθμίσεων όσον αφορά την εξέταση 
τροποποιήσεων στους όρους μιας άδειας 
κυκλοφορίας.
2. Σε περίπτωση διαιτησίας 
υποβληθείσας στην Επιτροπή, η 
διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 41ζ 
εφαρμόζεται κατ' αναλογία και στις 
τροποποιήσεις των αδειών κυκλοφορίας.
3. Εάν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι είναι 
αναγκαία για την προστασία της 
δημόσιας υγείας η τροποποίηση της 
άδειας κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί 
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο ή η 
αναστολή ή η αφαίρεσή της, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος παραπέμπει 
αμέσως το θέμα αυτό στον οργανισμό 
προκειμένου να εφαρμοσθεί η διαδικασία 
του άρθρου 41ζ. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν είναι 
απολύτως αναγκαία η επείγουσα δράση 
για την προστασία της δημόσιας υγείας, 
και μέχρις ότου ληφθεί μια οριστική 
απόφαση, ένα κράτος μέλος μπορεί να 
αναστέλλει την κυκλοφορία και τη χρήση 
του εν λόγω ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
στην επικράτειά του.  Ενημερώνει δε την 
Επιτροπή, τον Οργανισμό και τα άλλα 
κράτη μέλη το αργότερο την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα για τους λόγους που 
οδήγησαν στη λήψη αυτού του μέτρου.

Or. en
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Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός εφαρμόζει, 
κατά περίπτωση, τη διαδικασία 
διαβούλευσης που ορίζεται στο τμήμα 6.1 
του κεφαλαίου II του παραρτήματος VIII ή 
στο τμήμα 6 του παραρτήματος IX.

Όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, η επιτροπή 
αδειοδότησης ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, στην οποία αναφέρεται το 
άρθρο 41γ, ή η εθνική αρχή εφαρμόζει, 
κατά περίπτωση, τη διαδικασία 
διαβούλευσης που ορίζεται στο τμήμα 6.1 
του κεφαλαίου II του παραρτήματος VIII ή 
στο τμήμα 6 του παραρτήματος IX.

Όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που διέπονται από τον παρόντα 
κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ε), ο 
κοινοποιημένος οργανισμός εφαρμόζει, 
κατά περίπτωση, τη διαδικασία 
διαβούλευσης που ορίζεται στο τμήμα 6.2 
του κεφαλαίου II του παραρτήματος VIII ή 
στο τμήμα 6 του παραρτήματος IX.

Όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που διέπονται από τον παρόντα 
κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ε), η άδεια 
κυκλοφορίας ακολουθεί, κατά περίπτωση, 
τη διαδικασία διαβούλευσης που ορίζεται 
στο τμήμα 6.2 του κεφαλαίου II του 
παραρτήματος VIII ή στο τμήμα 6 του 
παραρτήματος IX.

Or. en
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Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
του άρθρου 41α, οι κατασκευαστές 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας IIβ, εκτός των επί παραγγελία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων υπό έρευνα, 
υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης με βάση την πλήρη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης σύμφωνα 
με το παράρτημα VIII, εξαιρουμένου του 
κεφαλαίου του II, καθώς και την 
αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού δείγματος 
των εγγράφων του τεχνικού φακέλου όσον 
αφορά τον σχεδιασμό. Εναλλακτικά, ο 
κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει να 
πραγματοποιήσει αξιολόγηση της 
συμμόρφωση με βάση εξέταση τύπου όπως 
ορίζεται στο παράρτημα IX σε συνδυασμό 
με αξιολόγηση της συμμόρφωσης που 
βασίζεται στην επαλήθευση της 
συμμόρφωσης του προϊόντος σύμφωνα με 
το παράρτημα X.

Or. en

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας IIα, εκτός των 
επί παραγγελία ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων υπό έρευνα, υπόκεινται σε 
διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
με βάση την πλήρη διασφάλιση της 

4. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
του άρθρου 41α, οι κατασκευαστές 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας IIα, εκτός των επί παραγγελία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων υπό έρευνα, 
υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης της 
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ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα VIII, 
με εξαίρεση το κεφάλαιο II του 
παραρτήματος αυτού, καθώς και την 
αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού δείγματος 
των εγγράφων του τεχνικού φακέλου που 
αφορούν τον σχεδιασμό. Εναλλακτικά, ο 
κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει να 
καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο που 
ορίζεται στο παράρτημα II σε συνδυασμό 
με αξιολόγηση της συμμόρφωσης με βάση 
την επαλήθευση της συμμόρφωσης του 
προϊόντος σύμφωνα με το τμήμα 7 του 
μέρους Α ή το τμήμα 8 του μέρους Β του 
παραρτήματος Χ.

συμμόρφωσης με βάση την πλήρη 
διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το 
παράρτημα VIII, με εξαίρεση το κεφάλαιο 
II του παραρτήματος αυτού, καθώς και την 
αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού δείγματος 
των εγγράφων του τεχνικού φακέλου που 
αφορούν τον σχεδιασμό. Εναλλακτικά, ο 
κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει να 
καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο που 
ορίζεται στο παράρτημα II σε συνδυασμό 
με αξιολόγηση της συμμόρφωσης με βάση 
την επαλήθευση της συμμόρφωσης του 
προϊόντος σύμφωνα με το τμήμα 7 του 
μέρους Α ή το τμήμα 8 του μέρους Β του 
παραρτήματος Χ.

Or. en

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετοχή των κοινοποιημένων 
οργανισμών

Συμμετοχή των κοινοποιημένων 
οργανισμών στη διαδικασία αξιολόγησης 

της συμμόρφωσης

Or. en

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, απαιτείται η συμμετοχή 
κοινοποιημένου οργανισμού, ο 
κατασκευαστής μπορεί να υποβάλει 
αίτηση σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό 

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

που θα επιλέξει ο ίδιος, με την προϋπόθεση 
ότι ο οργανισμός αυτός κοινοποιήθηκε για 
τις δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τα 
σχετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Όταν 
ένας κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση σε 
κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται 
σε κράτος μέλος διαφορετικό εκείνου 
όπου έχει καταχωρηθεί, ο κατασκευαστής 
ενημερώνει την εθνική αρχή του που είναι 
αρμόδια για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς σχετικά με την αίτησή του.
Δεν επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση για 
την ίδια δραστηριότητα αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ταυτόχρονα σε 
περισσότερους από έναν κοινοποιημένους 
οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 διαγράφεται
Μηχανισμός ελέγχου ορισμένων 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αιτήσεις 
για αξιολογήσεις της συμμόρφωσης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας III, με εξαίρεση τις αιτήσεις 
συμπλήρωσης ή ανανέωσης υφιστάμενων 
πιστοποιητικών. Η κοινοποίηση 
συνοδεύεται από το σχέδιο οδηγιών 
χρήσης που προβλέπεται στο τμήμα 19.3 
του παραρτήματος Ι και το σχέδιο 
περίληψης των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων 
που προβλέπεται στο άρθρο 26. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός αναφέρει 
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στην κοινοποίησή του την προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως την 
κοινοποίηση και τα συνοδευτικά έγγραφα 
στο ΣΟΙΠ. 
2. Μέσα σε 28 ημέρες από την παραλαβή 
των πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, το ΣΟΙΠ μπορεί να ζητήσει 
από τον κοινοποιημένο οργανισμό να 
υποβάλει περίληψη της προκαταρκτικής 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης πριν από 
την έκδοση πιστοποιητικού. Μετά από 
πρόταση ενός από τα μέλη του ή της 
Επιτροπής, το ΣΟΙΠ αποφασίζει να 
υποβάλει την αίτηση αυτή σύμφωνα με το 
άρθρο 78 παράγραφος 4. Στην αίτησή του 
το ΣΟΙΠ αναφέρει επιστημονικά 
έγκυρους λόγους υγείας στους οποίους 
βασίζεται η επιλογή ενός συγκεκριμένου 
φακέλου για την υποβολή περίληψης της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Κατά την επιλογή ενός 
συγκεκριμένου φακέλου, λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης.
Μέσα σε 5 ημέρες από την παραλαβή της 
αίτησης από το ΣΟΙΠ, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός πληροφορεί τον
κατασκευαστή σχετικά. 
3. Το ΣΟΙΠ μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις σχετικά με την περίληψη 
της προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης το αργότερο 60 ημέρες 
μετά την υποβολή της εν λόγω περίληψης. 
Μέσα στην προθεσμία αυτή και το 
αργότερο 30 ημέρες μετά την υποβολή, το 
ΣΟΙΠ μπορεί να ζητήσει την υποβολή 
πρόσθετων πληροφοριών οι οποίες βάσει 
επιστημονικά έγκυρων λόγων είναι 
αναγκαίες για την ανάλυση της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης από τον κοινοποιημένο 
οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό το ΣΟΙΠ 
μπορεί να ζητήσει δείγματα ή επίσκεψη 
στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 
Έως ότου υποβληθούν οι πρόσθετες 
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πληροφορίες που ζητήθηκαν, η 
προθεσμία για παρατηρήσεις που 
αναφέρεται στην πρώτη περίοδο της 
παρούσας παραγράφου αναστέλλεται. 
Μεταγενέστερες αιτήσεις για πρόσθετες 
πληροφορίες από το ΣΟΙΠ δεν 
συνεπάγονται αναστολή της προθεσμίας 
για την υποβολή παρατηρήσεων.
4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει 
με τη δέουσα προσοχή τις τυχόν 
παρατηρήσεις που λαμβάνει σύμφωνα με 
την παράγραφο 3. Εξηγεί στην Επιτροπή 
τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη τις 
παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένης 
δέουσας αιτιολόγησης για τη μη 
συνεκτίμηση των παρατηρήσεων που 
έλαβε, και την τελική απόφασή του για 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως τις 
πληροφορίες αυτές στο ΣΟΙΠ. 
5. Όταν κρίνεται απαραίτητο για λόγους 
προστασίας της ασφάλειας των ασθενών 
και της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή 
μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να 
ορίσει, κατηγορίες ή ομάδες προϊόντων, 
εκτός από τα προϊόντα της κατηγορίας 
ΙΙΙ, στις οποίες εφαρμόζονται οι 
παράγραφοι 1 έως 4 για προκαθορισμένη 
χρονική περίοδο. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 88 παράγραφος 3.
Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με 
την παρούσα παράγραφο μπορούν να 
δικαιολογηθούν μόνο όταν 
ανταποκρίνονται σε ένα ή περισσότερα 
από ακόλουθα κριτήρια:
α) καινοτομία του προϊόντος ή της 
τεχνολογίας στην οποία βασίζεται και 
σημαντικός κλινικός αντίκτυπος ή 
αντίκτυπος στη δημόσια υγεία·
β) δυσμενής αλλαγή του προφίλ 
επικινδυνότητας/οφέλους μιας 
συγκεκριμένης κατηγορίας ή ομάδας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων λόγω 
επιστημονικά δικαιολογημένων 
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ανησυχιών σχετικά με την υγεία όσον 
αφορά τις συνιστώσες ή την πρώτη ύλη ή 
όσον αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία σε 
περίπτωση βλάβης· 
γ) αύξηση του ρυθμού αναφοράς 
σοβαρών περιστατικών σύμφωνα με το 
άρθρο 61 όσον αφορά μια συγκεκριμένη 
κατηγορία ή ομάδα ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων·
δ) σοβαρές ανακολουθίες στην 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης που 
πραγματοποιούν οι διαφορετικοί 
κοινοποιημένοι οργανισμοί για 
ουσιαστικά όμοια ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα· 
ε) προβλήματα δημόσιας υγείας όσον 
αφορά μια συγκεκριμένη κατηγορία ή 
ομάδα ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή 
την τεχνολογία στην οποία βασίζονται.
6. Η Επιτροπή δημοσιεύει περίληψη των 
παρατηρήσεων που υποβάλλονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 και τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Δεν 
ανακοινώνει στοιχεία προσωπικού 
χαρακτήρα ή απόρρητες, για εμπορικούς 
λόγους, πληροφορίες.
7. Η Επιτροπή δημιουργεί την τεχνική 
υποδομή για την ανταλλαγή δεδομένων με 
ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ των 
κοινοποιημένων οργανισμών και του 
ΣΟΙΠ για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου. 
8. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίσει τον τρόπο και τις 
διαδικαστικές πτυχές για την υποβολή 
και την ανάλυση της περίληψη της 
προκαταρκτικής αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3. 

Or. en
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Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) για να επαληθεύσουν την κλινική 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του 
προϊόντος, περιλαμβανομένων των 
επιδιωκομένων οφελών για τον ασθενή, 
όταν το προϊόν χρησιμοποιείται για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, στον πληθυσμό 
στόχου και σύμφωνα με τις οδηγίες 
χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι κλινικές έρευνες σχεδιάζονται και 
διενεργούνται έτσι ώστε να 
προστατεύονται τα δικαιώματα, η 
ασφάλεια και η ευζωία των συμμετεχόντων 
σε μια κλινική έρευνα, σε συμμόρφωση με 
το άρθρο 50α παράγραφος 3, και να είναι 
αξιόπιστα και έγκυρα τα κλινικά δεδομένα 
που παράγονται από τις κλινικές έρευνες.

Or. en
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Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 50α
Συμμετοχή επιτροπής δεοντολογίας

1. Άδεια για τη διεξαγωγή κλινικής 
έρευνας μπορεί να δοθεί μόνο εφόσον 
προηγουμένως μια ανεξάρτητη επιτροπή 
δεοντολογίας έχει διατυπώσει θετική 
αξιολόγηση της έρευνας αυτής.
2. Η δήλωση της επιτροπής δεοντολογίας 
καλύπτει ιδίως την ιατρική αιτιολόγηση, 
τη συναίνεση των υποκειμένων των 
δοκιμών της κλινικής έρευνας μετά την 
πλήρη ενημέρωσή τους σχετικά με την 
κλινική έρευνα, καθώς και την επάρκεια 
των ερευνητών και των ερευνητικών 
εγκαταστάσεων.
3. Η επιτροπή δεοντολογίας εξασφαλίζει 
την προστασία των δικαιωμάτων, της 
ασφάλειας και της ευημερίας των 
υποκειμένων κλινικής έρευνας.
4. Είναι ανεξάρτητη από τον ερευνητή 
και τον ανάδοχο και δεν υπόκειται σε 
άλλου είδους αθέμιτη επιρροή. Ενεργεί 
σύμφωνα με τους νόμους και τους 
κανονισμούς της χώρας ή των χωρών 
στις οποίες πρόκειται να διενεργηθεί η 
έρευνα και πρέπει να συμμορφώνεται με 
όλους τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα. 
5. Η επιτροπή δεοντολογίας αποτελείται 
από σαφώς καθορισμένο αριθμό 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών, 
στα οποία περιλαμβάνονται 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας, μη 
ειδικοί και τουλάχιστον ένας ασθενής ή 
αντιπρόσωπος ασθενών με σχετική πείρα 
και γνώσεις, και τα οποία διαθέτουν, στο 
σύνολό τους, τα απαραίτητα προσόντα 
και πείρα, ώστε να είναι σε θέση να 
ελέγξουν και να αξιολογήσουν τις 
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επιστημονικές, ιατρικές και 
δεοντολογικές πτυχές της προτεινόμενης 
κλινικής έρευνας.
6. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη συγκρότηση επιτροπών 
δεοντολογίας, εκεί όπου τέτοιες επιτροπές 
δεν υπάρχουν ακόμη, και για να 
διευκολύνουν το έργο τους. 
Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τον αριθμό, 
τα ονόματα και τα επαγγέλματα των 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
των επιτροπών δεοντολογίας και 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη 
σύνθεση των επιτροπών δεοντολογίας και 
την ημερομηνία έναρξης των εργασιών 
τους.

Or. en

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν το κράτος μέλος εκτιμά ότι η κλινική 
έρευνα για την οποία υποβλήθηκε αίτηση 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού ή ότι η αίτηση δεν 
είναι πλήρης, πληροφορεί σχετικά τον 
ανάδοχο και καθορίζει ανώτατη προθεσμία 
έξι ημερών για να διατυπώσει 
παρατηρήσεις ή να συμπληρώσει την 
αίτηση. 

3. Αν το κράτος μέλος εκτιμά ότι η κλινική 
έρευνα για την οποία υποβλήθηκε αίτηση 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού ή ότι η αίτηση δεν 
είναι πλήρης, πληροφορεί σχετικά τον 
ανάδοχο και καθορίζει ανώτατη προθεσμία 
δέκα ημερών για να διατυπώσει 
παρατηρήσεις ή να συμπληρώσει την 
αίτηση.

Or. en

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μετά τη λήξη προθεσμίας 35 ημερών γ) μετά τη λήξη προθεσμίας 60 ημερών 
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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. 

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

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) τη μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί, 
τον αριθμό των υποκειμένων και το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Με την ολοκλήρωση της κλινικής 
έρευνας, ο ανάδοχος καταχωρεί στο 
ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται 
στο άρθρο 53 σύνοψη των 
αποτελεσμάτων, η οποία συντάσσεται με 
τρόπο ώστε να είναι κατανοητή από τους 
μη ειδικούς.

Or. en
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Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
που είναι διαθέσιμες στο ηλεκτρονικό 
σύστημα, καθίστανται διαθέσιμες στον 
αιτούντα, εκτός αν η εμπιστευτικότητα 
όλων των στοιχείων που συνθέτουν την 
πληροφορία ή μέρους δικαιολογείται για 
οποιονδήποτε από τους ακόλουθους 
λόγους:
α) προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό 
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(EΚ) αριθ. 45/2001·
β) προστασία εμπορικώς ευαίσθητων 
πληροφοριών·
γ) αποτελεσματικής εποπτείας της 
διενέργειας κλινικής έρευνας από το(τα) 
σχετικό(-ά) κράτος(-η) μέλος(-η).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να έχουν την απαιτούμενη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα κλινικών 
ερευνών οι επαγγελματίες της υγείας, δεδομένου ότι περιλαμβάνει στοιχεία για σοβαρά 
περιστατικά και για ελαττώματα συσκευών. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί, ότι όπου 
αυτό απαιτείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος, πρέπει να υπάρχει τρόπος να ζητούνται 
υπάρχουσες πληροφορίες που διαφορετικά δεν θα ήταν άμεσα διαθέσιμες χωρίς ειδικό αίτημα.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένα κράτος μέλος απορρίπτει, 
αναστέλλει ή τερματίζει μια κλινική 
έρευνα, ή ζητά ουσιαστική τροποποίηση ή 
προσωρινή παύση μιας κλινικής έρευνας, ή 
πληροφορείται από τον ανάδοχο τον 
πρόωρο τερματισμό κλινικής έρευνας για 
λόγους ασφάλειας, το εν λόγω κράτος 
μέλος ανακοινώνει την απόφασή του και 
τους σχετικούς λόγους σε όλα τα κράτη 
μέλη και στην Επιτροπή μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται 
στο άρθρο 53.

1. Όταν ένα κράτος μέλος απορρίπτει, 
αναστέλλει ή τερματίζει μια κλινική 
έρευνα, ή ζητά ουσιαστική τροποποίηση ή 
προσωρινή παύση μιας κλινικής έρευνας, ή 
πληροφορείται από τον ανάδοχο τον 
πρόωρο τερματισμό κλινικής έρευνας για 
λόγους ασφάλειας ή 
αποτελεσματικότητας, το εν λόγω κράτος 
μέλος ανακοινώνει την απόφασή του και 
τους λόγους για τους οποίους την έλαβε, 
σε όλα τα κράτη μέλη και στην Επιτροπή 
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 53.

Or. en
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Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν ο ανάδοχος διακόψει προσωρινά μια 
κλινική έρευνα για λόγους ασφάλειας, 
ενημερώνει το σχετικό κράτος μέλος μέσα 
σε 15 ημέρες από την προσωρινή διακοπή.

1. Αν ο ανάδοχος διακόψει προσωρινά μια 
κλινική έρευνα για λόγους ασφάλειας ή 
αποτελεσματικότητας, ενημερώνει το 
σχετικό κράτος μέλος μέσα σε 15 ημέρες 
από την προσωρινή διακοπή.

Or. en

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ανάδοχος κοινοποιεί σε κάθε σχετικό 
κράτος μέλος το τέλος της κλινικής 
έρευνας όσον αφορά το εν λόγω κράτος 
μέλος και αιτιολογεί κάθε πρόωρο 
τερματισμό Η ενημέρωση αυτή 
πραγματοποιείται μέσα σε 15 ημέρες από 
το τέλος της κλινικής έρευνας όσον αφορά 
το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

2. Ο ανάδοχος κοινοποιεί σε κάθε σχετικό 
κράτος μέλος το τέλος της κλινικής 
έρευνας όσον αφορά το εν λόγω κράτος 
μέλος και αιτιολογεί κάθε πρόωρο 
τερματισμό, προκειμένου να μπορούν όλα 
τα κράτη μέλη να ενημερώνουν τους 
αναδόχους που διεξάγουν παρόμοιες 
κλινικές έρευνες παράλληλα με την 
Ένωση, σχετικά με τα αποτελέσματα της 
συγκεκριμένης κλινικής έρευνας. Η 
ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται μέσα 
σε 15 ημέρες από το τέλος της κλινικής 
έρευνας όσον αφορά το συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

Αν η έρευνα διενεργείται σε περισσότερα 
από ένα κράτη μέλη, ο ανάδοχος 
ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη σχετικά με 
τη λήξη της συνολικής κλινικής έρευνας. Η 
ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται μέσα 
σε 15 ημέρες από το τέλος της συνολικής 
κλινικής έρευνας.

Αν η έρευνα διενεργείται σε περισσότερα 
από ένα κράτη μέλη, ο ανάδοχος 
ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη σχετικά με 
τη λήξη της συνολικής κλινικής έρευνας.
Παρέχονται επίσης σε όλα τα κράτη μέλη 
πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για 
τον πρόωρο τερματισμό της κλινικής 
έρευνας, προκειμένου να μπορούν να 
ενημερώνουν όλους τους αναδόχους που 
διεξάγουν παρόμοιες κλινικές έρευνες 
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παράλληλα με την Ένωση, σχετικά με τα 
αποτελέσματα της συγκεκριμένης 
κλινικής έρευνας. Η ενημέρωση αυτή 
πραγματοποιείται μέσα σε 15 ημέρες από 
το τέλος της συνολικής κλινικής έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην εν λόγω ενιαία αίτηση ο ανάδοχος 
προτείνει ένα από τα οικεία κράτη μέλη ως 
κράτος μέλος-συντονιστή. Αν το εν λόγω 
κράτος μέλος δεν επιθυμεί να αναλάβει 
αυτό το καθήκον, συμφωνεί με ένα άλλο 
σχετικό κράτος μέλος, μέσα σε προθεσμία 
έξι ημερών από την υποβολή της ενιαίας 
αίτησης, ώστε αυτό το τελευταίο να είναι 
το κράτος μέλος-συντονιστής. Εάν κανένα 
άλλο κράτος μέλος δεν δεχθεί να είναι 
κράτος μέλος-συντονιστής, τότε ορίζεται 
κράτος μέλος-συντονιστής το 
προτεινόμενο από τον ανάδοχο κράτος 
μέλος. Αν ένα άλλο κράτος μέλος από 
εκείνο που προτείνει ο ανάδοχος γίνει 
κράτος μέλος-συντονιστής, η προθεσμία 
που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 
2 αρχίζει την ημέρα μετά την αποδοχή του 
καθήκοντος.

2. Στην εν λόγω ενιαία αίτηση ο ανάδοχος 
προτείνει ένα από τα οικεία κράτη μέλη ως 
κράτος μέλος-συντονιστή. Το κοινοποιούν 
κράτος μέλος επιλέγεται μεταξύ των 
ενδιαφερομένων κρατών μελών στα 
οποία κατοικούν οι περισσότεροι από 
τους συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη 
κλινική δοκιμή.  Αν το εν λόγω κράτος 
μέλος δεν επιθυμεί να αναλάβει αυτό το 
καθήκον, συμφωνεί με ένα άλλο σχετικό 
κράτος μέλος, μέσα σε προθεσμία έξι 
ημερών από την υποβολή της ενιαίας 
αίτησης, ώστε αυτό το τελευταίο να είναι 
το κράτος μέλος-συντονιστής. Εάν κανένα 
άλλο κράτος μέλος δεν δεχθεί να είναι 
κράτος μέλος-συντονιστής, τότε ορίζεται 
κράτος μέλος-συντονιστής το 
προτεινόμενο από τον ανάδοχο κράτος 
μέλος. Αν ένα άλλο κράτος μέλος από 
εκείνο που προτείνει ο ανάδοχος γίνει 
κράτος μέλος-συντονιστής, η προθεσμία 
που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 
2 αρχίζει την ημέρα μετά την αποδοχή του 
καθήκοντος.

Or. en
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Τροπολογία 97

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κάθε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν 
καταστεί διαθέσιμα στην αγορά της 
Ένωσης· 

α) κάθε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν 
καταστεί διαθέσιμα στην αγορά της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της 
ημερομηνίας και του τόπου του 
περιστατικού· όπου υπάρχουν 
πληροφορίες για τον ασθενή ή τον χρήστη 
και τον επαγγελματία της υγείας που 
εμπλέκονται στο περιστατικό, ο 
κατασκευαστής πρέπει να τις 
περιλαμβάνει·

Or. en

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρύνουν τους 
επαγγελματίες υγείας, τους χρήστες και 
τους ασθενείς να αναφέρουν στις αρμόδιες 
αρχές τους τα ύποπτα σοβαρά περιστατικά 
σύμφωνα με το στοιχείο α) της 
παραγράφου 1. 

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 
στοχοθετημένων εκστρατειών 
ενημέρωσης, για να ενθαρρύνουν και να 
ενδυναμώσουν τους επαγγελματίες υγείας, 
τους χρήστες και τους ασθενείς να 
αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές τους τα 
ύποπτα σοβαρά περιστατικά σύμφωνα με 
το στοιχείο α) της παραγράφου 1. Τα 
κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή 
σχετικά με αυτά τα μέτρα.

Καταγράφουν τις αναφορές αυτές κεντρικά 
σε εθνικό επίπεδο. Όταν μια αρμόδια αρχή 
ενός κράτους μέλους λαμβάνει τέτοιες 
αναφορές, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για 
να διασφαλίσει ότι ο κατασκευαστής του 
σχετικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
ενημερώνεται για το περιστατικό. Ο 

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
καταγράφουν τις αναφορές αυτές κεντρικά 
σε εθνικό επίπεδο. Όταν μια αρμόδια αρχή 
ενός κράτους μέλους λαμβάνει τέτοιες 
αναφορές, ενημερώνει χωρίς 
καθυστέρηση τον κατασκευαστή του 
σχετικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Ο 
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κατασκευαστής διασφαλίζει την 
κατάλληλη παρακολούθηση. 

κατασκευαστής διασφαλίζει την 
κατάλληλη παρακολούθηση. 

Όταν μια αρμόδια αρχή ή ένα κράτος 
μέλος βεβαιώνει ότι οι αναφορές που 
λαμβάνονται σύμφωνα με την πρώτη 
υποπαράγραφο αφορούν σοβαρό 
περιστατικό, τις καταχωρούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται 
στο άρθρο 62 χωρίς καθυστέρηση, εκτός 
αν το ίδιο περιστατικό έχει ήδη 
αναφερθεί από τον κατασκευαστή.

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

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη και σε διαβούλευση με τους 
αντίστοιχους εταίρους, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
ασθενών και καταναλωτών, αναπτύσσουν 
τυποποιημένα έντυπα για την αναφορά, 
ηλεκτρονική και μη, σοβαρών 
περιστατικών από τους επαγγελματίες 
υγείας, τους χρήστες και τους ασθενείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που αφορούν την αναφορά από επαγγελματίες της υγείας, χρήστες και ασθενείς θα 
πρέπει να ενισχυθεί. Τα τυποποιημένα έντυπα θα πρέπει να αναπτυχθούν από την Επιτροπή με 
τη συμμετοχή των οργανώσεων ασθενών και καταναλωτών τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε μη 
ηλεκτρονική μορφή, για χρήστες που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο ούτε γνώσεις 
πληροφορικής.

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Στις πληροφορίες τις οποίες το 
ηλεκτρονικό σύστημα αντιπαραβάλλει και 
επεξεργάζεται έχουν πρόσβαση οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, η 
Επιτροπή, ο Οργανισμός, οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί και οι 
επαγγελματίες της υγείας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αν υπάρχει νόμιμο συμφέρον για τη γνώση σοβαρών περιστατικών με ορισμένα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε αρχικό στάδιο, πρέπει να είναι θεσμοθετημένο πλήρες δικαίωμα 
ενημέρωσης.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το κοινό 
έχει κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης στο 
ηλεκτρονικό σύστημα. Εξασφαλίζει, 
ειδικότερα, ότι σε περίπτωση που 
ζητηθούν πληροφορίες για ένα 
συγκεκριμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν, οι 
πληροφορίες αυτές διατίθενται χωρίς 
καθυστέρηση και μέσα 15 ημέρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν υπάρχει νόμιμο συμφέρον για τη γνώση σοβαρών περιστατικών με ορισμένα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε αρχικό στάδιο, πρέπει να είναι θεσμοθετημένο πλήρες δικαίωμα 
ενημέρωσης.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την συμπερίληψη της συγκεκριμένης διάταξης στο άρθρο 61 παράγραφος 3.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διαβιβάζονται αμέσως, μέσω 
του ηλεκτρονικού συστήματος, σε όλες τις 
σχετικές αρμόδιες αρχές και έχουν 
πρόσβαση σε αυτές τα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή, , ο Οργανισμός, και οι 
επαγγελματίες της υγείας. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει επίσης ότι το κοινό έχει 
κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης στο 
ηλεκτρονικό σύστημα. Εξασφαλίζει, 
ειδικότερα, ότι σε περίπτωση που 
ζητηθούν πληροφορίες για ένα 
συγκεκριμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν, οι 
πληροφορίες αυτές διατίθενται χωρίς 
καθυστέρηση και μέσα 15 ημέρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, ο Οργανισμός και οι επαγγελματίες της υγείας να έχουν επίσης πλήρη 
πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας της αγοράς, δεδομένου ότι περιλαμβάνει 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με εξοπλισμό που εγκυμονεί κίνδυνο για την υγεία. Μολονότι 
το κοινό μπορεί να έχει διαφοροποιημένη πρόσβαση, αν υπάρχει νόμιμο συμφέρον για τη γνώση
σοβαρών περιστατικών με ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε αρχικό στάδιο, πρέπει να 
είναι θεσμοθετημένο πλήρες δικαίωμα ενημέρωσης.
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Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να αντιμετωπίζεται κάθε περίπτωση χωριστά, θα πρέπει να συσταθεί συμβουλευτική 
επιτροπή που θα παρέχει άμεσα συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη για την υποστήριξη του 
έργου της Επιτροπής, του ΣΟΙΠ και των κρατών μελών. 

Τροπολογία 104

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- την εξέταση των θεμάτων που 
σχετίζονται με τη διαδικασία αμοιβαίας 
αναγνώρισης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 41 στοιχείο ε.

Or. en

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 78α

Συμβουλευτική επιτροπή
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1. Συγκροτείται πολυτομεακή 
συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη 
από ειδικούς και εκπροσώπους 
ενδιαφερομένων και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, για την παροχή 
στήριξης, επιστημονικών συμβουλών και 
εμπειρογνωμοσύνης στο ΣΟΙΠ, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη, για 
διάφορες πτυχές της ιατρικής 
τεχνολογίας σε σχέση με τον 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και τα in 
vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, ακραίες περιπτώσεις 
συμβάντων με ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, ανθρώπινο ιστό και κύτταρα, 
καλλυντικά, βιοκτόνα, τρόφιμα και, αν 
χρειαστεί, άλλα προϊόντα, καθώς και για 
περαιτέρω πτυχές της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού· 
2. Η συμβουλευτική επιτροπή, κατά την 
εξέταση οριακών περιπτώσεων σε σχέση 
με ιατροτεχνολογικά προϊόντα και είδη 
διατροφής, συμβουλεύεται τον ΕΜΑ και 
την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων. 
3. Η Επιτροπή παρέχει την υλικοτεχνική 
υποστήριξη για τη λειτουργία της 
συμβουλευτικής επιτροπής.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να αντιμετωπίζεται κάθε περίπτωση χωριστά, θα πρέπει να συσταθεί συμβουλευτική 
επιτροπή που θα παρέχει άμεσα συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη για την υποστήριξη του 
έργου της Επιτροπής, του ΣΟΙΠ και των κρατών μελών. 

Τροπολογία 106

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) την εξέταση των θεμάτων που 
σχετίζονται με τη διαδικασία αμοιβαίας 
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αναγνώρισης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 41 στοιχείο ε.

Or. en

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Από τους εμπειρογνώμονες που 
συμμετέχουν στη συμβουλευτική 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 78α 
ζητείται να δηλώσουν τα συμφέροντά τους 
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θέμα. σε σχέση με το εκάστοτε θέμα

Or. en

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο II – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο II Κεφάλαιο VI
Διαθεσιμότητα των ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων, υποχρεώσεις των οικονομικών 
φορέων, επανεπεξεργασία, σήμανση CE, 

ελεύθερη κυκλοφορία

Διαθεσιμότητα των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, υποχρεώσεις των οικονομικών 
φορέων, επανεπεξεργασία, σήμανση CE, 

ελεύθερη κυκλοφορία
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα άρθρα: 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22
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Or. en

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο VI β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα άρθρα: 
15α, 15β, 15γ, 15δ

Or. en

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο III – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο III Κεφάλαιο VIII

Ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 

καταχώριση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και των οικονομικών φορέων, 

περίληψη των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων,

ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 

καταχώριση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και των οικονομικών φορέων, 

ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα άρθρα: 
23, 24, 25, 27

Or. en
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Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο IV – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο IV Κεφάλαιο IV

Κοινοποιημένοι οργανισμοί Κοινοποιημένοι οργανισμοί
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα άρθρα: 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 40α, 43

Or. en

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο V Κεφάλαιο II

Ταξινόμηση και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης

Ταξινόμηση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα άρθρα: 
41

Or. en

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο ΙΙ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο III
Άδεια εμπορίας και αξιολόγηση 

συμμόρφωσης
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Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα άρθρα: 
26, 41α, 41β, 41γ, 41δ, 41ε, 41στ, 41ζ, 41η, 
42, 44, 45, 46, 47, 48,

Or. en

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο IV – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο VI Κεφάλαιο V

Κλινική αξιολόγηση και κλινικές έρευνες Κλινική αξιολόγηση και κλινικές έρευνες
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα άρθρα: 
49, 50, 50α, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60

Or. en

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο VII – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Κεφάλαιο IX

Επαγρύπνηση και εποπτεία της αγοράς Επαγρύπνηση και εποπτεία της αγοράς
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα άρθρα: 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75

Or. en
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Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο VIII – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο VIII Κεφάλαιο X

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, 
συντονιστικό όργανο ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων, εργαστήρια αναφοράς ΕΕ, 
κατάλογοι ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, 
συντονιστικό όργανο ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων, εργαστήρια αναφοράς ΕΕ, 
κατάλογοι ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα άρθρα: 
76, 77, 78, 78α, 79, 80, 81, 82, 83

Or. en

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο IX – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο IX Κεφάλαιο XI
Εμπιστευτικότητα, προστασία των 

δεδομένων, χρηματοδότηση, κυρώσεις
Εμπιστευτικότητα, προστασία των 

δεδομένων, χρηματοδότηση, κυρώσεις
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα άρθρα: 
84, 85, 86, 87

Or. en

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – σημείο 19.2 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιδ) Ενδεχομένως, ένδειξη ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι μίας 

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

χρήσης. Ο κατασκευαστής πρέπει να
παρέχει επαρκή στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι το προϊόν δεν είναι 
δυνατόν να υποστεί επανεπεξεργασία με 
ασφάλεια. Η ένδειξη του κατασκευαστή 
ότι το ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι μίας 
χρήσης πρέπει να είναι η ίδια σε ολόκληρη 
την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – σημείο 19.2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε) Αν το ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι 
μίας χρήσης επανεπεξεργασμένο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, σχετική 
ένδειξη, ένδειξη του αριθμού των κύκλων 
επανεπεξεργασίας που έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί και ένδειξη των 
περιορισμών όσον αφορά τον αριθμό των 
κύκλων επανεπεξεργασίας. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – σημείο 19.3 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) Αν το ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί 
να επαναχρησιμοποιηθεί, πληροφορίες για 
τις ενδεδειγμένες διαδικασίες που 
επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων του καθαρισμού, 
της απολύμανσης, της απομόλυνσης, της 
συσκευασίας και, κατά περίπτωση, της 
επικυρωμένης μεθόδου 

(ια) Αν το ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί 
να επαναχρησιμοποιηθεί, πληροφορίες για 
τις ενδεδειγμένες διαδικασίες που 
επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων του καθαρισμού, 
της απολύμανσης, της απομόλυνσης, της 
συσκευασίας, του μέγιστου αριθμού 
επιτρεπόμενων επαναχρησιμοποιήσεων
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επαναποστείρωσης. Θα πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες για να 
διαπιστώνεται πότε ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊόν δεν θα πρέπει να 
επαναχρησιμοποιηθεί, π.χ. σημεία φθοράς 
των υλικών ή μέγιστος επιτρεπόμενος 
αριθμός επαναχρησιμοποιήσεων.

και, κατά περίπτωση, της επικυρωμένης 
μεθόδου επαναποστείρωσης. Θα πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες για να 
διαπιστώνεται πότε ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊόν δεν θα πρέπει να 
επαναχρησιμοποιηθεί, π.χ. σημεία φθοράς 
των υλικών.

Or. en

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – σημείο 19.3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ιβ) Με εξαίρεση τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 15β, αν το προϊόν 
φέρει ένδειξη μιας χρήσης, όλες τις 
πληροφορίες σχετικά με τα γνωστά 
χαρακτηριστικά και τους τεχνικούς 
παράγοντες που είναι εις γνώσιν του 
κατασκευαστή, οι οποίοι θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν κίνδυνο σε περίπτωση 
επαναχρησιμοποίησης της συσκευής. Αν, 
σύμφωνα με το τμήμα 19.1 στοιχείο γ), δεν 
χρειάζονται οδηγίες χρήσης, οι 
πληροφορίες διατίθενται στον χρήση μετά 
από αίτημά του.

Or. en

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 6.1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) το σχέδιο της ΚΠΚΘ και την έκθεση 
αξιολόγησης της ΚΠΚΘ σύμφωνα με το 
παράρτημα ΧΙΙΙ μέρος Β ή την 
αιτιολόγηση της απόφασης σύμφωνα με 

(δ) το σχέδιο της ΚΠΚΘ και την έκθεση 
αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης 
αναθεώρησης της έκθεσης αξιολόγησης 
της ΚΠΚΘ από ανεξάρτητο επιστημονικό 
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την οποία δεν κρίθηκε αναγκαία ή 
κατάλληλη η ΚΠΚΘ.

φορέα για τα προϊόντα της κατηγορίας 
ΙΙΙ, σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙΙΙ μέρος 
Β ή την αιτιολόγηση της απόφασης 
σύμφωνα με την οποία δεν κρίθηκε 
αναγκαία ή κατάλληλη η ΚΠΚΘ

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την προώθηση της διαφάνειας, χρειάζεται πρόσθετη αναθεώρηση της έκθεσης αξιολόγησης 
της ΚΠΚΘ του κατασκευαστή για τα προϊόντα υψηλότερου κινδύνου από ανεξάρτητο 
επιστημονικό φορέα.  

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Μέρος Α – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. επανεπεξεργασμένο ιατροτεχνολογικό 
προϊόν μίας χρήσης (ναι/όχι),

10. στην περίπτωση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων μιας χρήσης, την αιτιολόγηση 
που αναφέρεται στο άρθρο 15α 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – παράγραφος 1 – σημείο 1.1 – εδάφιο 1.1.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.4. Η οργανωτική δομή, η κατανομή 
των αρμοδιοτήτων και η λειτουργία του 
κοινοποιημένου οργανισμού διασφαλίζει 
την εμπιστοσύνη στις επιδόσεις και τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
διενεργεί. 

1.1.4. Η οργανωτική δομή, η κατανομή 
των αρμοδιοτήτων και η λειτουργία του 
κοινοποιημένου οργανισμού διασφαλίζει 
την εμπιστοσύνη στις επιδόσεις και τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
διενεργεί. 

Η οργανωτική δομή και τα καθήκοντα, οι 
αρμοδιότητες και η εξουσία των 
διευθυντικών στελεχών του, καθώς και των 

Η οργανωτική δομή και τα καθήκοντα, οι 
αρμοδιότητες και η εξουσία των 
διευθυντικών στελεχών του, καθώς και των 
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άλλων μελών του προσωπικού που 
επηρεάζουν τις επιδόσεις και τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
τεκμηριώνονται με σαφήνεια.

άλλων μελών του προσωπικού που 
επηρεάζουν τις επιδόσεις και τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
τεκμηριώνονται με σαφήνεια. Οι ανωτέρω 
πληροφορίες δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – παράγραφος 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 1.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, τα 
διευθυντικά του στελέχη και τα μέλη του 
προσωπικού του που είναι αρμόδια για τη 
διενέργεια καθηκόντων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης δεν επιτρέπεται:

1.2.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, τα 
διευθυντικά του στελέχη και τα μέλη του 
προσωπικού του που είναι αρμόδια για τη 
διενέργεια καθηκόντων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης δεν επιτρέπεται:

- να είναι σχεδιαστές, κατασκευαστές, 
προμηθευτές, εγκαταστάτες, αγοραστές, 
ιδιοκτήτες, χρήστες ή συντηρητές των 
προϊόντων, ούτε εξουσιοδοτημένοι 
αντιπρόσωποι των μερών αυτών. Το 
γεγονός αυτό δεν αποκλείει την αγορά και 
τη χρήση των αξιολογημένων προϊόντων 
τα οποία είναι αναγκαία για τις λειτουργίες 
του κοινοποιημένου οργανισμού (π.χ. 
όργανα μέτρησης), τη διενέργεια 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή τη 
χρήση των προϊόντων αυτών για 
προσωπικούς λόγους·

- να είναι σχεδιαστές, κατασκευαστές, 
προμηθευτές, εγκαταστάτες, αγοραστές, 
ιδιοκτήτες, χρήστες ή συντηρητές των 
προϊόντων, ούτε εξουσιοδοτημένοι 
αντιπρόσωποι των μερών αυτών. Το 
γεγονός αυτό δεν αποκλείει την αγορά και 
τη χρήση των αξιολογημένων προϊόντων 
τα οποία είναι αναγκαία για τις λειτουργίες 
του κοινοποιημένου οργανισμού (π.χ. 
όργανα μέτρησης), τη διενέργεια 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή τη 
χρήση των προϊόντων αυτών για 
προσωπικούς λόγους·

- να εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό, 
την παραγωγή ή την κατασκευή, την 
εμπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη 
συντήρηση των προϊόντων που αξιολογούν 
ούτε να εκπροσωπούν τα μέρη που 
εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. 
Δεν αναλαμβάνουν καμιά δραστηριότητα 
που μπορεί να θίξει την ανεξάρτητη κρίση 
ή την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για τις οποίες είναι 

- να εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό, 
την παραγωγή ή την κατασκευή, την 
εμπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη 
συντήρηση των προϊόντων που αξιολογούν 
ούτε να εκπροσωπούν τα μέρη που 
εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές.
Δεν αναλαμβάνουν καμιά δραστηριότητα 
που μπορεί να θίξει την ανεξάρτητη κρίση 
ή την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για τις οποίες είναι 
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κοινοποιημένοι· κοινοποιημένοι· 
- να προσφέρουν ή να παρέχουν 
οποιαδήποτε υπηρεσία η οποία μπορεί να 
θέσει υπό αμφισβήτηση την εμπιστοσύνη 
στην ανεξάρτητη κρίση τους, την 
αμεροληψία ή την αντικειμενικότητά τους. 
Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να 
προσφέρουν ή να παρέχουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες στον 
κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του, προμηθευτές ή 
εμπορικούς ανταγωνιστές όσον αφορά τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, την εμπορία ή 
τη συντήρηση των προϊόντων ή των 
διαδικασιών που βρίσκονται υπό 
αξιολόγηση. Το γεγονός αυτό δεν 
αποκλείει τις γενικές δραστηριότητες 
κατάρτισης που συνδέονται με τους 
κανονισμούς για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα ή τα σχετικά πρότυπα τα οποία 
δεν συνδέονται αποκλειστικά με τον 
πελάτη.

- να προσφέρουν ή να παρέχουν 
οποιαδήποτε υπηρεσία η οποία μπορεί να 
θέσει υπό αμφισβήτηση την εμπιστοσύνη 
στην ανεξάρτητη κρίση τους, την 
αμεροληψία ή την αντικειμενικότητά τους. 
Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να 
προσφέρουν ή να παρέχουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες στον 
κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του, προμηθευτές ή 
εμπορικούς ανταγωνιστές όσον αφορά τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, την εμπορία ή 
τη συντήρηση των προϊόντων ή των 
διαδικασιών που βρίσκονται υπό 
αξιολόγηση. Το γεγονός αυτό δεν 
αποκλείει τις γενικές δραστηριότητες 
κατάρτισης που συνδέονται με τους 
κανονισμούς για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα ή τα σχετικά πρότυπα τα οποία 
δεν συνδέονται αποκλειστικά με τον 
πελάτη.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
αποδεικνύει στην εθνική αρχή ότι δεν 
υπάρχουν συγκρούσεις συμφέροντος 
σύμφωνα με το παρόν εδάφιο. Η εθνική 
αρχή αναφέρεται δύο φορές το έτος στην 
Επιτροπή με πλήρη διαφάνεια.

Or. en

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – παράγραφος 1 – σημείο 1.2 – εδάφιο 1.2.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.6. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
εξασφαλίζει και τεκμηριώνει ότι οι 
δραστηριότητες των θυγατρικών ή των 
υπεργολάβων του ή οποιουδήποτε άλλου 
συνδεδεμένου οργανισμού δεν επηρεάζουν 
την ανεξάρτητη κρίση, την αμεροληψία ή 
την αντικειμενικότητά του όσον αφορά τις 

1.2.6. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
εξασφαλίζει και τεκμηριώνει ότι οι 
δραστηριότητες των θυγατρικών ή των 
υπεργολάβων του ή οποιουδήποτε άλλου 
συνδεδεμένου οργανισμού δεν επηρεάζουν 
την ανεξάρτητη κρίση, την αμεροληψία ή 
την αντικειμενικότητά του όσον αφορά τις 
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δραστηριότητές του για την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης.

δραστηριότητές του για την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης. Ο κοινοποιημένος 
οργανισμός αποδεικνύει στην εθνική 
αρχή τη συμμόρφωση προς το παρόν 
εδάφιο.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI –  παράγραφος 1 – σημείο 1.3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3. Τήρηση απορρήτου 1.3. Τήρηση απορρήτου
Το προσωπικό των κοινοποιημένων 
οργανισμών τηρεί το επαγγελματικό 
απόρρητο σχετικά με όλες τις πληροφορίες 
που διαχειρίζεται κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του βάσει του παρόντος 
κανονισμού, με εξαίρεση όσον αφορά τις 
εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς, τις 
αρμόδιες αρχές ή την Επιτροπή. Τα 
δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται. 
Για τον σκοπό αυτόν, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός εφαρμόζει τεκμηριωμένες 
διαδικασίες.

Το προσωπικό των κοινοποιημένων 
οργανισμών τηρεί το επαγγελματικό 
απόρρητο σχετικά με όλες τις πληροφορίες 
που διαχειρίζεται κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του βάσει του παρόντος 
κανονισμού, μόνο σε αιτιολογημένες 
περιπτώσεις και με εξαίρεση τις εθνικές 
αρχές που είναι αρμόδιες για τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς, τις 
αρμόδιες αρχές ή την Επιτροπή. Τα 
δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται. 
Για τον σκοπό αυτόν, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός εφαρμόζει τεκμηριωμένες 
διαδικασίες.

Όταν το κοινό ή οι επαγγελματίες της 
υγείας ζητούν πληροφορίες και δεδομένα, 
ο κοινοποιημένος οργανισμός 
δημοσιοποιεί τους λόγους για τους 
οποίους οι σχετικές πληροφορίες 
υπάγονται σε καθεστώς 
εμπιστευτικότητας.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – παράγραφος 1 – σημείο 1.6 – εδάφιο 1.6.1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙ – παράγραφος 3 – σημείο 3.1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1. Γενικές παρατηρήσεις 3.1. Γενικές παρατηρήσεις
3.1.1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι 
σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα που 
του έχουν ανατεθεί βάσει του παρόντος 
κανονισμού με υψηλότατο βαθμό 
επαγγελματικής ακεραιότητας και την 
απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στον 
συγκεκριμένο τομέα είτε τα καθήκοντα 
αυτά εκτελούνται από τον ίδιο τον 
κοινοποιημένο οργανισμό είτε εξ ονόματός 

3.1.1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι 
σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα που 
του έχουν ανατεθεί βάσει του παρόντος 
κανονισμού με υψηλότατο βαθμό 
επαγγελματικής ακεραιότητας και την 
απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στον 
συγκεκριμένο τομέα είτε τα καθήκοντα 
αυτά εκτελούνται από τον ίδιο τον 
κοινοποιημένο οργανισμό είτε εξ ονόματός 
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του και υπό την ευθύνη του. του και υπό την ευθύνη του. 
Ειδικότερα, διαθέτει το αναγκαίο 
προσωπικό και κατέχει ή έχει πρόσβαση 
στον αναγκαίο εξοπλισμό και 
εγκαταστάσεις για τη σωστή εκτέλεση των 
τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που 
συνεπάγονται οι δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις 
οποίες έχει κοινοποιηθεί. 

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3α. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
κοινοποιεί κατάλογο των υπαλλήλων του 
και των ειδικοτήτων τους στην Επιτροπή 
και, αν του ζητηθεί, σε άλλα μέρη. Ο 
κατάλογος αυτός πρέπει να διατηρείται 
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ενημερωμένος.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – παράγραφος 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 3.2.3.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.3. Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο 
για την ανάθεση της εκτέλεσης ειδικών 
δραστηριοτήτων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης σε άλλα μέλη του 
προσωπικού και το προσωπικό που έχει τη 
γενική ευθύνη για την τελική εξέταση και 
τη λήψη της απόφασης που αφορά την 
πιστοποίηση απασχολείται από τον ίδιο τον 
κοινοποιημένο οργανισμό και όχι από 
υπεργολάβο. Τα μέλη αυτού του 
προσωπικού διαθέτουν αποδεδειγμένες 
γνώσεις και εμπειρία σχετικά με:

3.2.3. Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο 
για την ανάθεση της εκτέλεσης ειδικών 
δραστηριοτήτων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης σε άλλα μέλη του 
προσωπικού και το προσωπικό που έχει τη 
γενική ευθύνη για την τελική εξέταση και 
τη λήψη της απόφασης που αφορά την 
πιστοποίηση απασχολείται από τον ίδιο τον 
κοινοποιημένο οργανισμό και όχι από 
υπεργολάβο. Τα μέλη αυτού του 
προσωπικού διαθέτουν αποδεδειγμένες 
γνώσεις και εμπειρία σχετικά με:

- την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα σχετικά 
έγγραφα καθοδήγησης·

- την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα σχετικά 
έγγραφα καθοδήγησης·

- τις διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης βάσει του παρόντος 
κανονισμού·

- τις διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης βάσει του παρόντος 
κανονισμού·

- μια ευρεία βάση τεχνολογιών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τον κλάδο 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τον 
σχεδιασμό και την κατασκευή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων·

- μια ευρεία βάση τεχνολογιών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τον κλάδο 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τον 
σχεδιασμό και την κατασκευή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων·

- το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας 
που εφαρμόζει ο κοινοποιημένος 
οργανισμός και τις σχετικές διαδικασίες·

- το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας 
που εφαρμόζει ο κοινοποιημένος 
οργανισμός και τις σχετικές διαδικασίες·

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

- τις κατηγορίες προσόντων (γνώσεις, 
εμπειρία και άλλες ικανότητες) που 
απαιτούνται για την διενέργεια των 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης όσον 
αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
καθώς και τα σχετικά κριτήρια προσόντων·
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- την κατάρτιση του προσωπικού που 
ασχολείται με τις δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων·

- την κατάρτιση του προσωπικού που 
ασχολείται με τις δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων·

- την ικανότητα κατάρτισης 
πιστοποιητικών, αρχείων και εκθέσεων 
που αποδεικνύουν την ορθή διενέργεια των 
αξιολογήσεων συμμόρφωσης.

- την ικανότητα κατάρτισης 
πιστοποιητικών, αρχείων και εκθέσεων 
που αποδεικνύουν την ορθή διενέργεια των 
αξιολογήσεων συμμόρφωσης·

- τουλάχιστον τριετή κατάλληλη πείρα 
στον τομέα των αξιολογήσεων 
συμμόρφωσης σε κοινοποιημένο 
οργανισμό·
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – παράγραφος 3 – σημείο 3.2. – περίπτωση 3.2.4.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3.2.4. Κλινικοί εμπειρογνώμονες: Οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί διαθέτουν σε 
διαρκή βάση προσωπικό με 
εμπειρογνωσία στον σχεδιασμό κλινικής 
έρευνας, στις ιατρικές στατιστικές, στη 
διαχείριση νοσηλευομένων, στις ορθές 
κλινικές πρακτικές στον τομέα των 
κλινικών ερευνών και στη φαρμακευτική. 
Το προσωπικό αυτό εντάσσεται στη 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων του 
κοινοποιημένου οργανισμού με σταθερό 
ρυθμό ώστε:

- να προσδιορίζει πότε απαιτείται η 
συμβολή ειδικού για την αποτίμηση της 
κλινικής αξιολόγησης που έχει διενεργήσει 
ο κατασκευαστής και να εντοπίζει τους 
καταλληλότερους ειδικούς·

- να προσδιορίζει πότε απαιτείται η 
συμβολή ειδικού για την αποτίμηση της 
κλινικής αξιολόγησης που έχει διενεργήσει 
ο κατασκευαστής και να εντοπίζει τους 
καταλληλότερους ειδικούς·

- να παρέχει κατάλληλη κατάρτιση σε 
εξωτερικούς κλινικούς εμπειρογνώμονες 
σχετικά με τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού, τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις και/ή τις εκτελεστικές πράξεις, τα 

- να παρέχει κατάλληλη κατάρτιση σε 
εξωτερικούς κλινικούς εμπειρογνώμονες 
σχετικά με τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού, τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις και/ή τις εκτελεστικές πράξεις, τα 
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εναρμονισμένα πρότυπα, τις κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές και τα έγγραφα 
καθοδήγησης και να εξασφαλίζει ότι οι 
εξωτερικοί κλινικοί εμπειρογνώμονες 
έχουν πλήρη επίγνωση του πλαισίου και 
της επίδρασης της αποτίμησης και των 
συμβουλών τους·

εναρμονισμένα πρότυπα, τις κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές και τα έγγραφα 
καθοδήγησης και να εξασφαλίζει ότι οι 
εξωτερικοί κλινικοί εμπειρογνώμονες 
έχουν πλήρη επίγνωση του πλαισίου και 
της επίδρασης της αποτίμησης και των 
συμβουλών τους·

- να είναι σε θέση να συζητά τα κλινικά 
δεδομένα που περιέχονται στην κλινική 
αξιολόγηση του κατασκευαστή με τον 
κατασκευαστή και τους εξωτερικούς 
κλινικούς εμπειρογνώμονες και να 
κατευθύνει κατάλληλα τους εξωτερικούς 
κλινικούς εμπειρογνώμονες κατά την 
αποτίμηση της κλινικής αξιολόγησης·

- να είναι σε θέση να συζητά το σκεπτικό 
του προγραμματισμένου σχεδιασμού της 
μελέτης, των σχεδίων κλινικής έρευνας 
και της επιλογής των επεμβάσεων 
ελέγχου  με τον κατασκευαστή και τους 
εξωτερικούς κλινικούς εμπειρογνώμονες 
και να κατευθύνει κατάλληλα τους 
εξωτερικούς κλινικούς εμπειρογνώμονες 
κατά την αποτίμηση της κλινικής 
αξιολόγησης

- να είναι σε θέση να αμφισβητεί από 
επιστημονική άποψη τα κλινικά δεδομένα 
που υποβάλλονται και τα αποτελέσματα 
της αποτίμησης των εξωτερικών κλινικών 
εμπειρογνωμόνων για την κλινική 
αξιολόγηση του κατασκευαστή·

- να είναι σε θέση να αμφισβητεί από 
επιστημονική άποψη τα σχέδια κλινικής 
έρευνας και τα κλινικά δεδομένα που 
υποβάλλονται και τα αποτελέσματα της 
αποτίμησης των εξωτερικών κλινικών 
εμπειρογνωμόνων για την κλινική 
αξιολόγηση του κατασκευαστή·

- να είναι σε θέση να διαπιστώνει τη 
συγκρισιμότητα και τη συνέπεια των 
κλινικών αξιολογήσεων που διενεργούν οι 
κλινικοί εμπειρογνώμονες·

- να είναι σε θέση να διαπιστώνει τη 
συγκρισιμότητα και τη συνέπεια των 
κλινικών αξιολογήσεων που διενεργούν οι 
κλινικοί εμπειρογνώμονες·

- να είναι σε θέση να εκφράσει 
αντικειμενική κλινική κρίση σχετικά με 
την αποτίμηση της κλινικής αξιολόγησης 
του κατασκευαστή και να υποβάλει 
σύσταση στον υπεύθυνο λήψης των 
αποφάσεων του κοινοποιημένου 
οργανισμού.

- να είναι σε θέση να εκφράσει 
αντικειμενική κλινική κρίση σχετικά με 
την αποτίμηση της κλινικής αξιολόγησης 
του κατασκευαστή και να υποβάλει 
σύσταση στον υπεύθυνο λήψης των 
αποφάσεων του κοινοποιημένου 
οργανισμού.

- να μεταδίδει γνώσεις για την κατανόηση 
των ενεργών ουσιών.

Or. en
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Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – παράγραφος 3 – στοιχείο 3.2. – εδάφιο 3.2.5. – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – παράγραφος 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 3.2.6. – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – παράγραφος 3 – σημείο 3.3. – εδάφιο 3.3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.3.1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 3.3.1. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
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εφαρμόζει διαδικασία για την πλήρη 
τεκμηρίωση των προσόντων όλων των 
μελών του προσωπικού που εμπλέκονται 
στις δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και της ικανοποίησης των 
κριτηρίων προσόντων που αναφέρονται 
στο τμήμα 3.2. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι 
δυνατόν να ικανοποιούνται τα κριτήρια 
προσόντων που ορίζονται στο τμήμα 3.2, 
ο κοινοποιημένος οργανισμός αιτιολογεί 
κατάλληλα την εξουσιοδότηση αυτών των 
μελών του προσωπικού για τη διενέργεια 
ειδικών δραστηριοτήτων αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης. 

εφαρμόζει διαδικασία για την πλήρη 
τεκμηρίωση των προσόντων όλων των 
μελών του προσωπικού που εμπλέκονται 
στις δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και της ικανοποίησης των 
κριτηρίων προσόντων που αναφέρονται 
στο τμήμα 3.2. 

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – παράγραφος 3 – στοιχείο 3.4. 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.4. Υπεργολάβοι και εξωτερικοί 
εμπειρογνώμονες 

3.4. Υπεργολάβοι και εξωτερικοί 
εμπειρογνώμονες 

3.4.-1 Οι κοινοποιημένοι φορείς 
διαθέτουν μόνιμο «εσωτερικό» 
καταρτισμένο προσωπικό και 
εμπειρογνωμοσύνη, όχι μόνο σε τεχνικούς 
τομείς που συνδέονται τόσο με την 
αξιολόγηση των επιδόσεων των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων αλλά και 
στον ιατρικό τομέα. Οι φορείς αυτοί 
έχουν «εσωτερικά» τη δυνατότητα να 
αξιολογούν την ποιότητα των 
υπεργολάβων. Κατά παρέκκλιση, έχουν 
εφαρμογή οι ακόλουθες παράγραφοι.

3.4.1. Με την επιφύλαξη των περιορισμών 
που προκύπτουν από το τμήμα 3.2, οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να 
αναθέσουν σε υπεργολάβους τμήματα των 
δραστηριοτήτων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης τα οποία προσδιορίζονται 

3.4.1. Με την επιφύλαξη των περιορισμών 
που προκύπτουν από το τμήμα 3.2, οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να 
αναθέσουν σε δημόσιες οντότητες
τμήματα των δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης τα οποία 
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με σαφήνεια. Δεν επιτρέπεται να ανατεθεί 
σε υπεργολαβία ο συνολικός έλεγχος των 
συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας ή 
των ανασκοπήσεων όσον αφορά το προϊόν.

προσδιορίζονται με σαφήνεια. Μπορούν 
επίσης να ανατίθενται συμβάσεις σε 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την 
αξιολόγηση καινοτόμων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή 
τεχνολογιών για τα οποία η κλινική 
εμπειρογνωμοσύνη είναι περιορισμένη. 
Δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε 
υπεργολαβία ο συνολικός έλεγχος των 
συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας ή 
των ανασκοπήσεων όσον αφορά το προϊόν.

3.4.2. Όταν ένας κοινοποιημένος 
οργανισμός αναθέτει υπεργολαβικά 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης είτε σε οργανισμό είτε σε 
άτομο, διαθέτει πολιτική στην οποία 
περιγράφονται οι όροι υπό τους οποίους 
πραγματοποιείται η υπεργολαβία.
Οποιαδήποτε υπεργολαβία ή συνεργασία 
με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες 
τεκμηριώνεται κατάλληλα και διέπεται από 
γραπτή συμφωνία η οποία καλύπτει, 
μεταξύ άλλων, τα ζητήματα της 
εμπιστευτικότητας και της σύγκρουσης 
συμφερόντων.

3.4.2. Όταν ένας κοινοποιημένος 
οργανισμός αναθέτει υπεργολαβικά 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης είτε σε οργανισμό είτε σε 
άτομο, διαθέτει πολιτική στην οποία 
περιγράφονται οι όροι υπό τους οποίους 
πραγματοποιείται η υπεργολαβία.
Οποιαδήποτε υπεργολαβία ή συνεργασία 
με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες 
τεκμηριώνεται κατάλληλα, 
δημοσιοποιείται, και διέπεται από γραπτή 
συμφωνία η οποία καλύπτει, μεταξύ 
άλλων, τα ζητήματα της εμπιστευτικότητας 
και της σύγκρουσης συμφερόντων.

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

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

3.4.4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
εφαρμόζει διαδικασίες για την αξιολόγηση 
και την παρακολούθηση της ικανότητας 
όλων των υπεργολάβων και των 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων με τους 
οποίους συνεργάζεται.

3.4.4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
εφαρμόζει διαδικασίες για την αξιολόγηση 
και την παρακολούθηση της ικανότητας 
όλων των υπεργολάβων και των 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων με τους 
οποίους συνεργάζεται. 

3.4.4α. Η πολιτική και οι διαδικασίες που 



PE507.972v02-00 116/127 PR\933401EL.doc

EL

περιγράφονται στα εδάφια 3.4.2 και 3.4.4 
κοινοποιούνται στην εθνική αρχή πριν 
από την εξωτερική ανάθεση.

Or. en

Τροπολογία 138

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – παράγραφος 3 – στοιχείο 3.5. – εδάφιο 3.5.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.5.2. Επανεξετάζει τις ικανότητες του 
προσωπικού του και προσδιορίζει τις 
ανάγκες κατάρτισης ώστε να συντηρείται 
το απαιτούμενο επίπεδο προσόντων και 
γνώσεων. 

3.5.2. Επανεξετάζει τις ικανότητες του 
προσωπικού του, προσδιορίζει τις ανάγκες 
κατάρτισης και εξασφαλίζει τη λήψη των 
απαιτούμενων σχετικών μέτρων ώστε να 
συντηρείται το απαιτούμενο επίπεδο 
προσόντων και γνώσεων. 

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – παράγραφος 4 – σημείο 4.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

- την αίτηση της αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή ή 
από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο·

- την αίτηση της αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή ή 
από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο·

- τη διαδικασία της εφαρμογής, καθώς και 
της επαλήθευσης της πληρότητας της 
τεκμηρίωσης, του χαρακτηρισμού του 
προϊόντος ως ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
και της ταξινόμησής του·

- τη διαδικασία της εφαρμογής, καθώς και 
της επαλήθευσης της πληρότητας της 
τεκμηρίωσης, του χαρακτηρισμού του 
προϊόντος ως ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
και της ταξινόμησής του, καθώς και τον 
ελάχιστο χρόνο για τις αξιολογήσεις των 
ελέγχων του··

- τη γλώσσα της αίτησης, της - τη γλώσσα της αίτησης, της 
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αλληλογραφίας και της τεκμηρίωσης που 
πρόκειται να υποβληθούν· 

αλληλογραφίας και της τεκμηρίωσης που 
πρόκειται να υποβληθούν· 

- τους όρους της συμφωνίας με τον 
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο·

- τους όρους της συμφωνίας με τον 
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο·

- τα τέλη που θα χρεώνονται για τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης· 

- τα τέλη που θα χρεώνονται για τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης· 

- την αξιολόγηση των σχετικών αλλαγών 
που υποβάλλονται για προέγκριση·

- την αξιολόγηση των σχετικών αλλαγών 
που υποβάλλονται για προέγκριση·

- τον σχεδιασμό της εποπτείας· - τον σχεδιασμό της εποπτείας· 
- την ανανέωση των πιστοποιητικών. - την ανανέωση των πιστοποιητικών. 

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 6.9 – κανόνας 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 141

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII – Μέρος B – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο κατασκευαστής αναλύει τα ευρήματα 
της ΚΠΔΑ και τεκμηριώνει τα 
αποτελέσματα σε μια έκθεση αξιολόγησης 
της ΚΠΔΑ που θα αποτελέσει μέρος του 
τεχνικού φακέλου.

3. Ο κατασκευαστής αναλύει τα ευρήματα 
της ΚΠΔΑ και τεκμηριώνει τα 
αποτελέσματα σε μια έκθεση αξιολόγησης 
της ΚΠΔΑ που θα αποτελέσει μέρος του 
τεχνικού φακέλου. 

Για ιατρικές συσκευές κατηγορίας ΙΙΙ, η 
έκθεση αξιολόγησης ΚΠΚΘ του 
κατασκευαστή αναθεωρείται από 
ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα, για 
παράδειγμα ακαδημαϊκό ίδρυμα ή 
ιατρικό σύλλογο. Για τη διεξαγωγή της 
αναθεώρησης, ο κατασκευαστής παρέχει 
στον ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα τα 
απαιτούμενα δεδομένα. Τόσο η έκθεση 
αξιολόγησης της ΚΠΚΘ όσο και η 
αναθεώρησή της από ανεξάρτητο 
επιστημονικό φορέα περιλαμβάνονται 
στην τεχνική τεκμηρίωση για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας 
ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την προώθηση της διαφάνειας, χρειάζεται πρόσθετη αναθεώρηση της έκθεσης αξιολόγησης 
της ΚΠΚΘ του κατασκευαστή για τα προϊόντα υψηλότερου κινδύνου από ανεξάρτητο 
επιστημονικό φορέα.  

Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII – Μέρος B – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα συμπεράσματα της έκθεσης 
αξιολόγησης της ΚΠΔΑ λαμβάνονται 
υπόψη στην κλινική αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 και στο μέρος Α

4. Τα συμπεράσματα της έκθεσης 
αξιολόγησης της ΚΠΔΑ και, όπου έχει 
εφαρμογή, η αναθεώρησή της από τον 
ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα που 
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του παρόντος παραρτήματος και στη 
διαχείριση κινδύνου που αναφέρεται στο 
τμήμα 2 του παραρτήματος Ι. Αν, μέσω της 
ΚΠΔΑ, προκύψει η ανάγκη για διορθωτικά 
μέτρα, ο κατασκευαστής τα εφαρμόζει.

αναφέρεται στην παράγραφο 3
λαμβάνονται υπόψη στην κλινική 
αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 49 
και στο μέρος Α του παρόντος 
παραρτήματος και στη διαχείριση κινδύνου 
που αναφέρεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος Ι. Αν, μέσω της ΚΠΔΑ, 
προκύψει η ανάγκη για διορθωτικά μέτρα, 
ο κατασκευαστής τα εφαρμόζει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την προώθηση της διαφάνειας, χρειάζεται πρόσθετη αναθεώρηση της έκθεσης αξιολόγησης 
της ΚΠΚΘ του κατασκευαστή για τα προϊόντα υψηλότερου κινδύνου από ανεξάρτητο 
επιστημονικό φορέα.  

Τροπολογία 143

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIV – μέρος Ι – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1. Οι κλινικές έρευνες διεξάγονται βάσει 
του δέοντος σχεδίου έρευνας που 
αντιστοιχεί στο πλέον πρόσφατα επίπεδο 
της επιστήμης και της τεχνολογίας και 
ορίζεται κατά τρόπο που να επιβεβαιώνει ή 
να αναιρεί τους ισχυρισμούς του 
κατασκευαστή για το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν καθώς και τις σχετικές πτυχές για 
την ασφάλεια, τις επιδόσεις και τη σχέση 
οφέλους/κινδύνου που αναφέρονται στο 
άρθρο 50 παράγραφος 1· οι έρευνες αυτές 
περιλαμβάνουν επαρκή αριθμό 
παρατηρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η 
επιστημονική εγκυρότητα των 
συμπερασμάτων.

2.1. Οι κλινικές έρευνες διεξάγονται βάσει 
του δέοντος σχεδίου έρευνας που 
αντιστοιχεί στο πλέον πρόσφατα επίπεδο 
της επιστήμης και της τεχνολογίας και 
ορίζεται κατά τρόπο που να επιβεβαιώνει ή 
να αναιρεί τις τεχνικές επιδόσεις, την 
κλινική ασφάλεια και την αποδοτικότητα 
του προϊόντος όταν χρησιμοποιείται για 
τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, 
στην ομάδα στόχου, και σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσης, και τους ισχυρισμούς του 
κατασκευαστή για το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν καθώς και τις σχετικές πτυχές για 
την ασφάλεια, τις επιδόσεις και τη σχέση 
οφέλους/κινδύνου που αναφέρονται στο 
άρθρο 50 παράγραφος 1 οι έρευνες αυτές 
περιλαμβάνουν επαρκή αριθμό 
παρατηρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η 
επιστημονική εγκυρότητα των 
συμπερασμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 144

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIV – μέρος Ι – παράγραφος 2 – σημείο 2.3. 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3. Οι κλινικές έρευνες διεξάγονται υπό 
συνθήκες ανάλογες προς τις κανονικές 
συνθήκες χρήσης του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος.

2.3. Οι κλινικές έρευνες διεξάγονται υπό 
συνθήκες ανάλογες προς τις κανονικές 
συνθήκες χρήσης του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος για τον σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται και στην ομάδα στόχου..

Or. en

Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Α – παράγραφος 1 – σημείο 1.11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.11. Περίληψη του σχεδίου κλινικής 
έρευνας (στόχο/-ους της κλινικής έρευνας, 
αριθμό και φύλο των συμμετεχόντων, 
κριτήρια για επιλογή συμμετεχόντων, 
συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών, 
σχεδιασμός της έρευνας όπως ελεγχόμενες 
και/ή τυχαιοποιημένες μελέτες, 
προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης 
και ολοκλήρωσης της κλινικής έρευνας). 

1.11. Περίληψη του σχεδίου κλινικής 
έρευνας (στόχο/-ους της κλινικής έρευνας, 
αριθμό και φύλο των συμμετεχόντων, 
κριτήρια για επιλογή συμμετεχόντων, 
συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών, 
σχεδιασμός της έρευνας όπως ελεγχόμενες 
και/ή τυχαιοποιημένες μελέτες, 
προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης 
και ολοκλήρωσης της κλινικής έρευνας). 
Δεδομένου ότι οι τυχαίοι έλεγχοι των 
ερευνών προσφέρουν συνήθως 
περισσότερα στοιχεία όσον αφορά την 
κλινική αποτελεσματικότητα και την 
ασφάλεια, η χρήση οποιουδήποτε άλλου 
σχεδιασμού ή μελέτης πρέπει να 
αιτιολογείται. Επίσης, πρέπει να 
δικαιολογείται και η επιλογή της 
διεξαγωγής ελέγχου. Οι δύο αιτιολογήσεις 
πρέπει να παρέχονται από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες με τα αναγκαία 
προσόντα και την απαιτούμενη πείρα.  
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εισηγήτρια εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την 
αναθεώρηση του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η 
αναθεώρηση αυτού του ήδη εικοσάχρονου πλαισίου ήταν αναγκαία, και βελτιώνει σε πολλά 
σημεία την τρέχουσα νομοθεσία. Ωστόσο, η εισηγήτρια εξακολουθεί να πιστεύει ότι 
χρειάζονται επίσης πολλές άλλες αλλαγές, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια.

Η σειρά του κειμένου

Η Επιτροπή προτείνει μια διάρθρωση κειμένου που δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική, 
δεδομένου ότι δεν αντικατοπτρίζει την αλληλουχία δραστηριοτήτων που χρειάζονται για να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν. Το δεύτερο κεφάλαιο 
αναφέρεται ήδη στη διαθεσιμότητα, την ελεύθερη κυκλοφορία, ή ακόμα και την 
επανεπεξεργασία, πριν γίνει οποιαδήποτε αναφορά στην ταξινόμηση των προϊόντων ή την 
επιλογή της διαδικασίας έγκρισης  Η σειρά που ακολουθείται δίνει επίσης έμφαση στη 
διάθεση της συσκευής στην αγορά και την ελεύθερη κυκλοφορία της στην ΕΕ, αφήνοντας για 
αργότερα τα θέματα της ασφάλειας των ασθενών και τη δημόσια υγεία (ταξινόμηση, 
διαδικασία έγκρισης και κλινικές έρευνες).

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η λογική ακολουθία στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος 
αντικατοπτρίζεται καλύτερα στη διάρθρωση του κειμένου και προτείνει στο πλαίσιο αυτό την 
αλλαγή της σειράς των κεφαλαίων, ως εξής: το μέρος 1 του κεφαλαίου V σχετικά με την 
ταξινόμηση των προϊόντων θα πρέπει να αφαιρεθεί από εκεί και να ενταχθεί σε νέο κεφάλαιο 
ΙΙ· το κεφάλαιο ΙΙΙ θα πρέπει να περιγράφει τις διάφορες διαδικασίες έγκρισης προϊόντων· το 
κεφάλαιο IV για τους κοινοποιημένους οργανισμούς θα πρέπει να παραμείνει στη θέση του, 
δεδομένου ότι συνδέεται με την αξιολόγηση συμμόρφωσης που περιγράφεται σε 
προηγούμενο κεφάλαιο· το κεφάλαιο V περιλαμβάνει τις διατάξεις για τις κλινικές 
αξιολογήσεις και τις κλινικές έρευνες που απαιτούνται για την απόδειξη της συμμόρφωσης 
προς τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων με βάση κλινικά δεδομένα και, 
συνεπώς, για την έγκριση ενός προϊόντος· μετά την απόφαση σχετικά με την έγκριση ενός 
προϊόντος, η τοποθέτηση στην αγορά και η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων 
περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο κεφάλαιο VI· δημιουργείται ξεχωριστό κεφάλαιο VII για 
τη σήμανση των προϊόντων ως μιας χρήσης ή επαναχρησιμοποιήσιμων, και προστίθεται η 
επανεπεξεργασία των τελευταίων· στο κεφάλαιο VIII καθορίζονται διατάξεις για τον 
προσδιορισμό και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, την καταχώρηση προϊόντων και 
οικονομικών φορέων, καθώς και για την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Τα τελευταία τέσσερα κεφάλαια της πρότασης της Επιτροπής 
παραμένουν στο τέλος του κειμένου.

Ταξινόμηση των προϊόντων

Η εισηγήτρια συμφωνεί σε γενικές γραμμές με τις βελτιώσεις που φέρνει η πρόταση της 
Επιτροπής όσον αφορά την ταξινόμηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε τέσσερις 
κατηγορίες, ανάλογα με το επίπεδο του κινδύνου που εγκυμονούν για τους ασθενείς. Ωστόσο, 
ο κανόνας 21 του παραρτήματος VII σχετικά με την ταξινόμηση, που ορίζει ότι όλα τα 



PR\933401EL.doc 123/127 PE507.972v02-00

EL

ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αποτελούνται από ουσίες ή συνδυασμό ουσιών που 
προορίζονται να προσληφθούν με κατάποση ή εισπνοή ή να χορηγηθούν από το ορθό ή τον 
κόλπο και τα οποία απορροφούνται από το ανθρώπινο σώμα ή διαχέονται σ’ αυτό
κατατάσσονται στην κατηγορία ΙΙΙ είναι δυσανάλογος. Θα επηρεάσει πολύ μεγάλο αριθμό 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά, τα οποία εμπίπτουν ήδη στο πεδίο εφαρμογής του 
κανόνα 5. Η εισηγήτρια προτείνει τη διαγραφή του νέου αυτού κανόνα.

Το σύστημα έγκρισης ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης έδειξε σημαντικές αδυναμίες στη διάρκεια των 
περασμένων ετών, όπως έλλειψη διαφάνειας, ταχεία έγκριση και τοποθέτηση στην αγορά 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων παρά την ανεπάρκεια των ερευνών σε ασθενείς και, συνεπώς, 
κλινικών δεδομένων, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τους ασθενείς.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που παρουσιάζουν τον υψηλότερο 
ενδεχόμενο κίνδυνο για τους ασθενείς θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερη διαδικασία 
από ό,τι μια αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Στην κατηγορία αυτήν πρέπει να 
περιλαμβάνονται τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας ΙΙΙ, τα εμφυτευόμενα στο 
σώμα που περιλαμβάνουν μια ουσία η οποία θεωρείται φάρμακο, που προορίζονται για τη 
χορήγηση ενός φαρμάκου ή που χρησιμοποιούν μη βιώσιμους ιστούς ή κύτταρα ανθρώπινης 
ή ζωικής προέλευσης ή παράγωγά τους. Για αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η 
εισηγήτρια προτείνει να θεσπιστεί μια νέα διαδικασία για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, 
σε κεντρικό επίπεδο για τα καινοτόμα προϊόντα και σε αποκεντρωμένο επίπεδο για τα λοιπά 
προαναφερθέντα προϊόντα. 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) δημιουργείται μια επιτροπή 
αδειοδότησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που θα σχετίζεται με την κεντρική διαδικασία. 
Η εισηγήτρια προτείνει επίσης να δοθεί η δυνατότητα στους κατασκευαστές που πρέπει να 
ακολουθήσουν την αποκεντρωμένη διαδικασία, να υποβάλλουν αίτηση και για την κεντρική 
διαδικασία. Στην περίπτωση της αποκεντρωμένης διαδικασίας, εφαρμόζεται η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης και ανατίθεται στο συντονιστικό όργανο ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων (ΣΟΙΠ) ένας ρόλος διευκόλυνσης, όταν προκύπτουν διαφωνίες μεταξύ κρατών 
μελών σχετικά με άδειες κυκλοφορίας. Όταν οι διαφωνίες παραμένουν, ζητείται από την 
επιτροπή αδειοδότησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων να διατυπώσει γνώμη. Η τελική 
απόφαση λαμβάνεται από την Επιτροπή.

Για τη βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά την αδειοδότηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
δημιουργείται ένα ηλεκτρονικό σύστημα για την καταχώρηση των αιτήσεων και τη 
χορήγηση, την αναστολή και την αφαίρεση αδειών κυκλοφορίας, η πρόσβαση στο οποίο είναι 
δημόσια. Ο ΕΠΦ και τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή 
των σχετικών στοιχείων στο σύστημα. Ακόμη, όταν εφαρμόζεται η αποκεντρωμένη 
διαδικασία, τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον Οργανισμό για κάθε άδεια κυκλοφορίας που 
χορηγούν. Οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι νε ενημερώνουν την αρμόδια αρχή και να 
αιτιολογούν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν σταματάει να 
διατίθεται στην αγορά. Τόσο για την κεντρική όσο και για την αποκεντρωμένη διαδικασία 
ισχύουν αυστηρές προθεσμίες. Η επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει πρόσθετες 
πληροφορίες από τον κατασκευαστή μόνο μία φορά. Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν στο να 
εξασφαλίσουν ταχείες διαδικασίες και αποφάσεις, προς όφελος των κατασκευαστών και των 
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ασθενών.

Κοινοποιημένοι οργανισμοί

Τόσο η λειτουργία των κοινοποιημένων οργανισμών, όσο και η παρακολούθησή τους από τις 
εθνικές αρχές, έχουν δείξει τεράστιες αδυναμίες τα τελευταία χρόνια. Στα παράπονα 
περιλαμβάνονται:  ο πολύ μεγάλος και ασαφής αριθμός των κοινοποιημένων οργανισμών 
στην ΕΕ, μεγάλες διαφορές όσον αφορά την ποιότητα των αξιολογήσεων συμμόρφωσης που 
πραγματοποιήθηκαν, έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την οργάνωσή τους, τα δεδομένα που 
χρησιμοποιούν, τις δραστηριότητές τους και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεών τους, το 
ζήτημα του κατά πόσο διαθέτουν προσωπικό με την αναγκαία επιστημονική 
εμπειρογνωμοσύνη για να αξιολογούν με επάρκεια τις κλινικές αξιολογήσεις των 
κατασκευαστών, καθώς και η έλλειψη κατάλληλης και αυστηρής παρακολούθησης του έργου 
των κοινοποιημένων οργανισμών από ορισμένες εθνικές αρχές. Η πρόταση της Επιτροπής 
αντιμετωπίζει ορισμένες από αυτές τις αδυναμίες. Αυτό αποτελεί μια σημαντική βελτίωση σε 
σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, πρέπει να αντιμετωπιστούν πολλά ακόμη σημεία 
σε σχέση με τις προαναφερθείσες αδυναμίες.

Η  εισηγήτρια πιστεύει ότι οι διατάξεις που σχετίζονται με το προσωπικό των εθνικών αρχών 
που είναι υπεύθυνες για τον ορισμό και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών πρέπει να ενισχυθούν και να εξασφαλιστεί ότι διαθέτουν επαρκή προσόντα για 
να εξετάζουν τους κοινοποιημένους οργανισμούς για τους οποίους είναι υπεύθυνοι. 

Πρέπει επιπλέον να εξασφαλιστεί ότι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διαθέτουν μόνιμο και 
ικανό "εσωτερικό" προσωπικό και ότι η υπεργολαβία περιορίζεται σε δημόσιους φορείς ή σε 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες σε περιπτώσεις στις οποίες η κλινική εμπειρογνωμοσύνη είναι 
σπάνια, για παράδειγμα σε καινοτόμα προϊόντα ή τεχνολογίες. όταν χρησιμοποιείται η 
υπεργολαβία, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί πρέπει να δημοσιοποιούν τα ονόματα των 
υπεργολάβων και τις ακριβείς εργασίες για τις οποίες τους ανατέθηκε η σύμβαση. Μία φορά 
κάθε έτος, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να διαβιβάζουν 
έγγραφα στην αρμόδια εθνική αρχή, ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση των προσόντων των 
υπεργολάβων. 

Κατά τη διαδικασία ορισμού ενός κοινοποιημένου οργανισμού, η σχετική εθνική αρχή πρέπει 
να αιτιολογεί τις αποφάσεις της που δεν είναι σύμφωνες με τη σύσταση του ΣΟΙΠ. Ο λόγος 
για τον οποίο χρειάζονται αυτές οι αιτιολογήσεις είναι ότι ήδη η σύσταση βασίζεται σε γνώμη 
της κοινής ομάδας αξιολόγησης: άρα, η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά ελέγχων 
πριν από την έκδοση της σύστασης. 

Ως συνέπεια της εσωτερικής αγοράς, οι κατασκευαστές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε 
κοινοποιημένο οργανισμό που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο όπου είναι 
καταγεγραμμένος ο κατασκευαστής. Ωστόσο, για λόγους βελτίωσης της διαφάνειας, αν ένας 
κατασκευαστής ενεργήσει έτσι, πρέπει να ενημερώνει για την αίτησή του αυτή την εθνική 
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι καταγεγραμμένος. 

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την ίδρυση μιας ομάδας 
συντονισμού που θα περιλαμβάνει όλους τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Ωστόσο, για να 
εξασφαλιστεί ικανοποιητική συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των κοινοποιημένων 
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οργανισμών, και με γενικό στόχο τη μεγαλύτερη σύγκλιση στην ποιότητα του έργου των 
κοινοποιημένων οργανισμών, πρέπει η ομάδα αυτή να συνεδριάζει τουλάχιστον ανά εξάμηνο. 

Η εισηγήτρια εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να επιβληθούν τέλη από 
τις εθνικές αρχές για τις δραστηριότητές τους που σχετίζονται με τον ορισμό και την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών. Είναι όμως σημαντικό τα τέλη αυτά να 
δημοσιοποιούνται και να είναι συγκρίσιμα σε όλα τα κράτη μέλη.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις πως ο 
ανταγωνισμός μεταξύ των κοινοποιημένων οργανισμών, όσον αφορά τα τέλη για τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, δεν θα λειτουργήσει εις βάρος της 
ασφάλειας των ασθενών. Για τον λόγο αυτόν, προστέθηκαν διατάξεις με τις οποίες 
επιβάλλεται στα κράτη μέλη να εγκρίνουν εθνική νομοθεσία σχετικά, ώστε να εξασφαλιστεί 
η διαφάνεια όσον αφορά τα τέλη και να διευκολυνθεί η συγκρισιμότητά τους.

επισήμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ως μιας χρήσης (ή 
επαναχρησιμοποιούμενων) και επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Η επαναχρησιμοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ήταν πολύ συνηθισμένη μέχρι τη 
δεκαετία του '80, όταν οι κατασκευαστές άρχισαν να επισημαίνουν συστηματικότερα τα 
προϊόντα τους ως μιας χρήσης. Σήμερα, υπερβολικά πολλά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
επισημαίνονται ως μιας χρήσης ενώ θα μπορούσαν να υποστούν επανεπεξεργασία, διότι οι 
κατασκευαστές αποφεύγουν να φέρουν την ευθύνη στην περίπτωση που ένα 
επανεπεξεργασμένο προϊόν θα έθετε σε κίνδυνο έναν ασθενή. Ορισμένες φορές η επισήμανση 
αυτή οφείλεται σε οικονομικής φύσης υπολογισμούς. Η Επιτροπή αποφάσισε να διατηρήσει 
τη δυνατότητα επανεπεξεργασίας προϊόντων μιας χρήσης. Αυτό δεν είναι ικανοποιητικό από 
λογική άποψη. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που επισημαίνονται 
ως μιας χρήσης πρέπει να είναι πράγματι μιας χρήσης και ότι πρέπει να υπάρχουν δύο μόνο 
δυνατότητες: μιας χρήσης και επαναχρησιμοποιούμενα. Η εισηγήτρια πιστεύει επίσης ότι οι 
δραστηριότητες που καλύπτονται από την επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερες και διαφανέστερες προδιαγραφές.

Ως αποτέλεσμα, μόνο τα προϊόντα με επισήμανση επαναχρησιμοποιούμενων πρέπει να 
υφίστανται επανεπεξεργασία. Όλα τα προϊόντα πρέπει κατά κανόνα να επισημαίνονται ως 
επαναχρησιμοποιούμενα και, κατ' εξαίρεση, οι κατασκευαστές προϊόντων των κατηγοριών Ι, 
ΙΙα και ΙΙβ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επισημαίνουν τα προϊόντα τους ως μιας
χρήσης, εάν προσφέρουν σχετική αιτιολόγηση στη βάση επαρκών επιστημονικών δεδομένων. 
Πρέπει επίσης να εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα για την καταχώρηση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Κατά παρέκκλιση από τον κανόνα αυτόν, οι κατασκευαστές 
προϊόντων της κατηγορίας ΙΙΙ πρέπει να έχουν την δυνατότητα να τα επισημαίνουν ως μιας 
χρήσης, εάν η επιστημονική επιτροπή για τους αναδυόμενους και τους πρόσφατα 
εντοπισμένους κινδύνους για την υγεία γνωμοδοτήσει θετικά. Οι παρεκκλίσεις αυτές 
επιτρέπουν, ωστόσο, την επισήμανση των προϊόντων ως μιας χρήσης εφόσον είναι πράγματι 
μιας χρήσης, εάν ο κατασκευαστής αποδεικνύει το γεγονός αυτό. Ακόμη, πρέπει να 
εφαρμοστεί μια ταχεία διαδικασία για τις περιπτώσεις όπου μια εταιρεία ειδικευμένη στην 
επανεπεξεργασία, ή ένα νοσοκομείο ή μια κλινική που ήδη επανεπεξεργάζονται 
συγκεκριμένα προϊόντα, θέλουν να αμφισβητήσουν την επισήμανση ως μιας χρήσης που έχει 
θέσει ένας κατασκευαστής, δείχνοντας με στοιχεία ότι το συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να 
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υποστεί ασφαλή επανεπεξεργασία. Πρέπει επίσης να γίνει σαφές ότι η επανεπεξεργασία ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος σημαίνει αυτομάτως τη μεταφορά της ευθύνης από τον 
κατασκευαστή στον επανεπεξεργαστή. Τέλος, η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση για τον ορισμό των αυστηρότερων και συνεκτικότερων δυνατών 
προδιαγραφών για την επανεπεξεργασία επαναχρησιμοποιούμενων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην ΕΕ.

Κλινικές έρευνες

Η Επιτροπή εισήγαγε σημαντικές διατάξεις για τις κλινικές έρευνες· ωστόσο, ορισμένοι όροι, 
όπως "επιδόσεις" ή "ασφάλεια" δεν ορίζονται, παρότι οι κατασκευαστές θα πρέπει να 
επισυνάπτουν στοιχεία βάσει των οποίων τα προϊόντα τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
επιδόσεων και ασφάλειας. 

Ιδίως οι επιδόσεις θα πρέπει να νοούνται ευρύτερα, ώστε να περιλαμβάνουν την 
αποτελεσματικότητα και το όφελος για τον ασθενή, που θα ελέγχεται στις περιπτώσεις για τις 
οποίες πρέπει να γίνουν κλινικές έρευνες. Αυτό έχει καίρια σημασία για να εξασφαλιστεί ότι 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα επιτυγχάνουν, από τεχνική άποψη, τον σκοπό για τον οποίο 
σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν, αλλά επίσης προσφέρουν όφελος στον ασθενή και είναι 
αποτελεσματικά κατά την πραγματική χρήση τους. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι, όταν 
πρέπει να γίνουν κλινικές έρευνες, θα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να χρησιμοποιείται η 
βέλτιστη διαθέσιμη μεθοδολογία και να περιλαμβάνονται τυχαίοι έλεγχοι των κλινικών 
ερευνών. Η πρόταση της Επιτροπής αντιγράφει επίσης τις διατάξεις του προτεινόμενου 
κανονισμού για τις κλινικές δοκιμές, σον οποίο η αναφορά σε επιτροπές δεοντολογίας έχει 
εξαφανιστεί. Ωστόσο, η εισηγήτρια πιστεύει ότι μια κλινική έρευνα πρέπει να ξεκινά μόνο 
εφόσον έχει δεχτεί θετική αξιολόγηση από μια ανεξάρτητη επιτροπή δεοντολογίας. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη συγκρότηση επιτροπών δεοντολογίας 
εκεί όπου τέτοιες επιτροπές δεν υπάρχουν ακόμη. Τέλος, θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί 
ότι, σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της κλινικής έρευνας, παρέχονται σε όλα τα κράτη 
μέλη πληροφορίες σχετικά με τους λόγους της ενέργειας αυτής, προκειμένου να μπορούν να 
ενημερώνουν όλους τους αναδόχους που διεξάγουν παρόμοιες κλινικές έρευνες στην Ένωση, 
σχετικά με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης κλινικής έρευνας. Αυτό θα βελτιώσει τη 
διαφάνεια και θα αποτρέψει την πραγματοποίηση πολλών παράλληλων ερευνών που στη 
συνέχεια θα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να θέτει 
σε κίνδυνο τους ασθενείς.

Ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Eudamed)

Η χρήση της Eudamed είναι υποχρεωτική από τον Μάιο του 2011, η λειτουργία της όμως έχει 
δεχτεί πολλές επικρίσεις. Η Επιτροπή πρότεινε ορισμένες βελτιώσεις, η εισηγήτρια όμως 
πιστεύει ότι λείπουν ακόμη ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη διαφάνεια των πληροφοριών. 

Συνεπώς, είναι ουσιώδους σημασίας να προσφέρονται τα κατάλληλα επίπεδα πρόσβασης για 
το κοινό και τους επαγγελματίες υγείας στα μέρη εκείνα των ψηφιακών συστημάτων της
Eudamed που προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.
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Επαγρύπνηση και εποπτεία της αγοράς

Η Επιτροπή εισήγαγε σημαντικές σε σχέση με την αναφορά συμβάντων και επιτόπιων 
διορθωτικών μέτρων ασφάλειας. Όμως λείπουν ακόμη ορισμένα στοιχεία για να 
εξασφαλίζεται η ταχεία αναζήτηση όλων στοιχείων που σχετίζονται με τα συμβάντα. Αυτό θα 
βοηθούσε στο να προσδιορίζεται αν το συμβάν σχετίζεται με το ίδιο το προϊόν ή με τον τρόπο 
που χρησιμοποιήθηκε. 

Συνεπώς, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η αναφορά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
περιλαμβάνει την ημερομηνία και τον τόπο των συμβάντων και, αν είναι διαθέσιμες, 
πληροφορίες σχετικά με τον ασθενή ή τον χρήστη και τον επαγγελματία του τομέα της 
υγείας, με πλήρη σεβασμό της ιδιωτικότητας.

Συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και του ΣΟΙΠ

Η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία του ΣΟΙΠ, δεν είναι όμως βέβαιο το αν η ομάδα αυτή θα 
έχει επαρκή εμπειρογνωμοσύνη για την άσκηση των καθηκόντων της. 

Η εισηγήτρια προτείνει τη δημιουργία μιας πολυτομεακής συμβουλευτικής επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων των ενδιαφερομένων μερών και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, που θα προσφέρει επιστημονικές συμβουλές στο ΣΟΙΠ, αλλά και 
στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη. Η ομάδα αυτή θα προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη σε 
θέματα κατάταξης, ακραίες περιπτώσεις συμβάντων και άλλες πτυχές της εφαρμογής του 
κανονισμού, αναλόγως των αναγκών. 


