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Τροπολογία 48
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η ιχνηλασιμότητα των in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων χάρη στο σύστημα 
αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που 
βασίζεται σε διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές αναμένεται να αναβαθμίσει 
σημαντικά και ουσιαστικά την ασφάλεια 
μετά τη διάθεση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην αγορά, χάρη στη βελτίωση 
της αναφοράς περιστατικών, στις 
στοχοθετημένες, επιτόπιες διορθωτικές 
ενέργειες ασφάλειας και στην καλύτερη 
παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές. 
Αναμένεται επίσης να συμβάλει στη 
μείωση των ιατρικών σφαλμάτων και στην 
καταπολέμηση των απομιμήσεων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η χρήση 
του συστήματος UDI αναμένεται επίσης να 
βελτιώσει την πολιτική αγορών και 
διαχείρισης αποθεμάτων στα νοσοκομεία.

(27) Η ιχνηλασιμότητα των in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων χάρη στο σύστημα 
αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που 
βασίζεται σε διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές αναμένεται να αναβαθμίσει 
σημαντικά και ουσιαστικά την ασφάλεια 
μετά τη διάθεση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην αγορά, χάρη στη βελτίωση 
της αναφοράς περιστατικών, στις 
στοχοθετημένες, επιτόπιες διορθωτικές 
ενέργειες ασφάλειας και στην καλύτερη 
παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές. 
Αναμένεται επίσης να συμβάλει στη 
μείωση των ιατρικών σφαλμάτων και στην 
καταπολέμηση των απομιμήσεων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η χρήση 
του συστήματος UDI αναμένεται επίσης να 
βελτιώσει την πολιτική αγορών και 
διαχείρισης αποθεμάτων στα νοσοκομεία, 
τα φαρμακεία και τις επιχειρήσεις 
χονδρικής πώλησης. Το σύστημα UDI θα 
πρέπει να είναι συμβατό με άλλα 
συστήματα που διατίθενται ήδη στην 
αγορά.

Or. de
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η ιχνηλασιμότητα των in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων χάρη στο σύστημα 
αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που 
βασίζεται σε διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές αναμένεται να αναβαθμίσει 
σημαντικά και ουσιαστικά την ασφάλεια 
μετά τη διάθεση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην αγορά, χάρη στη βελτίωση 
της αναφοράς περιστατικών, στις 
στοχοθετημένες, επιτόπιες διορθωτικές 
ενέργειες ασφάλειας και στην καλύτερη 
παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές.
Αναμένεται επίσης να συμβάλει στη 
μείωση των ιατρικών σφαλμάτων και στην 
καταπολέμηση των απομιμήσεων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η χρήση 
του συστήματος UDI αναμένεται επίσης να 
βελτιώσει την πολιτική αγορών και 
διαχείρισης αποθεμάτων στα νοσοκομεία.

(27) Η ιχνηλασιμότητα των in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων χάρη στο σύστημα 
αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που 
βασίζεται σε διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές αναμένεται να αναβαθμίσει 
σημαντικά και ουσιαστικά την ασφάλεια 
μετά τη διάθεση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην αγορά, χάρη στη βελτίωση 
της αναφοράς περιστατικών, στις 
στοχοθετημένες, επιτόπιες διορθωτικές 
ενέργειες ασφάλειας και στην καλύτερη 
παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές.
Αναμένεται επίσης να συμβάλει στη 
μείωση των ιατρικών σφαλμάτων και στην 
καταπολέμηση των απομιμήσεων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η χρήση 
του συστήματος UDI αναμένεται επίσης να 
βελτιώσει την πολιτική αγορών και 
διαχείρισης αποθεμάτων στα νοσοκομεία, 
και στον βαθμό που είναι δυνατόν, να 
είναι συμβατή με τα άλλα συστήματα 
πιστοποίησης της αυθεντικότητας που 
υπάρχουν ήδη σε αυτά τα περιβάλλοντα.

Or. fr

Τροπολογία 50
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής 
σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις 
που αφορούν την επέκταση στο έδαφος της 
Ένωσης μιας εθνικής παρέκκλισης από τις 
ισχύουσες διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις· 

(63) Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής 
σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις 
που αφορούν την επέκταση στο έδαφος της 
Ένωσης μιας εθνικής παρέκκλισης από τις 
ισχύουσες διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις· 
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που αφορούν τη θέση της Επιτροπής 
σχετικά με το κατά πόσον είναι 
δικαιολογημένο ένα προσωρινό εθνικό 
μέτρο που λαμβάνεται κατά in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος το οποίο ενέχει κίνδυνο ή ένα 
προσωρινό εθνικό μέτρο που λαμβάνεται 
προληπτικά για την προστασία της υγείας· 
τέλος, που αφορούν την έκδοση ενωσιακού 
μέτρου κατά in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που ενέχει 
κίνδυνο, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί 
λόγοι επείγοντος χαρακτήρα.

που αφορούν τη θέση της Επιτροπής 
σχετικά με το κατά πόσον είναι 
δικαιολογημένο ένα προσωρινό εθνικό 
μέτρο που λαμβάνεται κατά in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος το οποίο ενέχει κίνδυνο ή ένα 
προσωρινό εθνικό μέτρο που λαμβάνεται 
προληπτικά για την προστασία της υγείας· 
τέλος, που αφορούν την έκδοση ενωσιακού 
μέτρου κατά in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που ενέχει 
κίνδυνο, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί 
λόγοι επείγοντος χαρακτήρα. Η 
αιτιολόγηση αυτή θα πρέπει να 
αξιολογείται εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις είναι 
κατάλληλες.

Or. en

Τροπολογία 51
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ως «εξάρτημα in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος» ορίζεται 
αντικείμενο το οποίο, ενώ δεν είναι in vitro 
διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
προορίζεται ειδικά από τον κατασκευαστή 
του να χρησιμοποιείται μαζί με ένα ή 
περισσότερα συγκεκριμένα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
προκειμένου αυτά να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη χρήση τους ή για να τα 
βοηθά να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με
την προβλεπόμενη χρήση τους·

(3) ως «εξάρτημα in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος» ορίζεται 
αντικείμενο το οποίο, ενώ δεν είναι in vitro 
διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
προορίζεται ειδικά από τον κατασκευαστή 
του να χρησιμοποιείται μαζί με ένα ή 
περισσότερα συγκεκριμένα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
προκειμένου αυτά να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη χρήση τους ή να υποβοηθά 
συγκεκριμένα την ιατρική 
λειτουργικότητα των in vitro 
διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων όσον αφορά την προβλεπόμενη 
χρήση τους·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τεχνολογία γενικής χρήσεως που απευθύνεται σε καταναλωτές χρησιμοποιείται ολοένα και 
περισσότερο σε χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Ένα γενικό καταναλωτικό προϊόν 
ενδέχεται να υποβοηθά τη λειτουργία ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος χωρίς να επηρεάζει 
την ασφάλεια και την απόδοση του ίδιου του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Τροπολογία 52
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «συνοδός διάγνωσης» ορίζεται ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται 
ειδικά για την επιλογή ασθενών με πάθηση 
που έχει ήδη διαγνωσθεί ή με προδιάθεση 
για πάθηση ως κατάλληλων για 
στοχοθετημένη θεραπεία.

(6) ως «συνοδός διάγνωσης» ορίζεται ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που είναι 
αναγκαίο και προορίζεται ειδικά για την 
επιλογή ασθενών με πάθηση που έχει ήδη 
διαγνωσθεί ή με προδιάθεση για πάθηση 
ως κατάλληλων ή μη για στοχοθετημένη 
θεραπεία με κάποιο ιατροτεχνολογικό 
προϊόν ή μια σειρά ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 53
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) ως «ίδρυμα υγείας» ορίζεται ένας 
οργανισμός του οποίου πρωταρχικός 
σκοπός είναι η περίθαλψη και η θεραπεία 
ασθενών ή η προαγωγή της δημόσιας 
υγείας, με εξαίρεση τα ιδιωτικά 
εργαστήρια κλινικών υπηρεσιών·
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Τροπολογία 54
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) ως «κλινικά τεκμήρια» ορίζονται οι 
πληροφορίες που υποστηρίζουν την
επιστημονική εγκυρότητα και επίδοση για 
τη χρήση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή·

(28) ως «κλινικά τεκμήρια» ορίζονται τα 
αρνητικά και θετικά δεδομένα που 
υποστηρίζουν την αξιολόγηση της 
επιστημονικής εγκυρότητας και επίδοσης
για τη χρήση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος όπως προβλέπεται από τον 
κατασκευαστή·

Or. en

Τροπολογία 55
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) ως «επίδοση ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ορίζεται η ικανότητα του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος να επιτύχει 
τον σκοπό της προβλεπόμενης χρήσης του, 
όπως ισχυρίζεται ο κατασκευαστής.
Συνίσταται στην αναλυτική επίδοση και, 
κατά περίπτωση, στην κλινική επίδοση που 
συνοδεύουν την προβλεπόμενη χρήση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος·

(30) ως «επίδοση ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ορίζεται η ικανότητα του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος να επιτύχει 
τον σκοπό της προβλεπόμενης χρήσης του, 
όπως ισχυρίζεται ο κατασκευαστής.
Συνίσταται στην επίτευξη τεχνικών 
ικανοτήτων, στην αναλυτική επίδοση και, 
κατά περίπτωση, στην κλινική επίδοση που 
συνοδεύουν την προβλεπόμενη χρήση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος·

Or. en
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Τροπολογία 56
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) ως «αξιολόγηση των επιδόσεων» 
ορίζεται η αξιολόγηση και η ανάλυση 
δεδομένων για τον καθορισμό ή την 
επαλήθευση της αναλυτικής επίδοσης και, 
κατά περίπτωση, της κλινικής επίδοσης 
ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος·

(35) ως «αξιολόγηση των επιδόσεων» 
ορίζεται η αξιολόγηση και η ανάλυση 
δεδομένων για τον καθορισμό ή την 
επαλήθευση της προβλεπόμενης από τον 
κατασκευαστή επίδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής, της
αναλυτικής και, κατά περίπτωση, της 
κλινικής επίδοσης ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος·

Or. en

Τροπολογία 57
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 58
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με εξαίρεση το άρθρο 59 παράγραφος 4, 
οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
δεν εφαρμόζονται στα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που ταξινομούνται,
κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται σε 
ένα μόνο ίδρυμα υγείας, υπό τον όρο ότι 
τόσο η κατασκευή όσο και η χρήση 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο 
πλαίσιο ενός ενιαίου συστήματος 
διαχείρισης της ποιότητας και ότι το 
ίδρυμα υγείας είναι διαπιστευμένο με 
βάση το πρότυπο ISO 15189 ή 
οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο και
αναγνωρισμένο πρότυπο. Το ίδρυμα υγείας
χορηγεί στην αρμόδια αρχή κατάλογο των 
προαναφερόμενων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων ο οποίος περιλαμβάνει 
αιτιολόγηση της χρήσης τους, ιδίως στις 
περιπτώσεις που έχουν διατεθεί στην 
αγορά ισοδύναμα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα. Οι εν λόγω πληροφορίες 
δημοσιοποιούνται. Τα κράτη μέλη
μπορούν δε να επιβάλουν περισσότερες 
απαιτήσεις ασφάλειας για την κατασκευή 
και χρήση των εν λόγω ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 59
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με εξαίρεση το άρθρο 59 παράγραφος 4, 
οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
δεν εφαρμόζονται στα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που ταξινομούνται ως 
κατηγορίας Α, Β και Γ, σύμφωνα με τους 
κανόνες του παραρτήματος VII, και τα 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν θα εισαχθούν και δεν θα είναι διαθέσιμα στην αγορά, 
την οποία στοχεύει να ρυθμίσει η παρούσα νομοθεσία. Τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης 
πρέπει να φροντίζουν να πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας όσον αφορά την εσωτερική διάγνωση 
της κατηγορίας Δ.

Τροπολογία 60
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Δ 
σύμφωνα με τους κανόνες του 
παραρτήματος VII, ακόμη και αν 
κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται 
στο πλαίσιο ενός μόνο ιδρύματος υγείας, 
τηρούν τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού. Ωστόσο, οι διατάξεις που 
αφορούν τη σήμανση CE η οποία 

διαγράφεται
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προβλέπεται στο άρθρο 16 και τις 
υποχρεώσεις οι οποίες αναφέρονται στα 
άρθρα 21 έως 25 δεν έχουν εφαρμογή στα 
εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 61
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
τα προϊόντα που ταξινομούνται στην 
κατηγορία Δ και είναι αναγκαίο να 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
μετάγγισης ή μεταμόσχευσης, μπορούν να 
κατασκευάζονται και να 
χρησιμοποιούνται σε ένα μόνο ίδρυμα 
υγείας χωρίς να πληρούν όλες τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται 
με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο, τις βασικές απαιτήσεις 
του παραρτήματος Ι, τα εφαρμοστέα 
εναρμονισμένα πρότυπα που ορίζονται 
στο άρθρο 6 και τις εφαρμοστέες κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο 
άρθρο 7. Η παρέκκλιση αυτή ισχύει μόνο 
εάν, και για όσο χρονικό διάστημα αυτά 
τα συστήματα δεν είναι διαθέσιμα στην 
αγορά με τη σήμανση CE.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν θα εισαχθούν και δεν θα είναι διαθέσιμα στην αγορά, 
την οποία στοχεύει να ρυθμίσει η παρούσα νομοθεσία. Τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης 
πρέπει να φροντίζουν να πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας όσον αφορά την εσωτερική διάγνωση 
της κατηγορίας Δ.
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Τροπολογία 62
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, τα προϊόντα που έχουν 
ταξινομηθεί στην κατηγορία Α και που 
είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς μετάγγισης ή μεταμόσχευσης, 
όταν δεν διατίθενται με τη σήμανση CE, 
ή ακόμη και εάν διατίθενται με τη 
σήμανση CE, αλλά δεν ανταποκρίνονται 
στα κατάλληλα πρότυπα ή τις 
προδιαγραφές που απαιτούνται από τους 
χρήστες, μπορούν να κατασκευάζονται 
και να χρησιμοποιούνται σε ένα μόνο 
ίδρυμα υγείας χωρίς να πληρούν τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται 
με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο, τις βασικές απαιτήσεις 
(παράρτημα Ι), τα εφαρμοστέα 
εναρμονισμένα πρότυπα (άρθρο 6) και τις 
εφαρμοστέες κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές (άρθρο 7).

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις που για την ανίχνευση σπάνιων ή ασυνήθων μεταδοτικών παραγόντων δεν 
είναι διαθέσιμα προϊόντα που να φέρουν τη σήμανση CE , θα πρέπει τα προϊόντα της 
κατηγορίας Δ που κατασκευάζονται εντός του ιδρύματος υγείας να εξαιρούνται από ορισμένες 
απαιτήσεις του κανονισμού. Ωστόσο, για να αποδειχθεί η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις 
ποιότητας και ασφάλειας της πλέον προηγμένης τεχνολογίας, θα πρέπει αυτά τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα να συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις 
(παράρτημα Ι), τα εναρμονισμένα πρότυπα και τις εφαρμοστέες κοινές τεχνικές προδιαγραφές.

Τροπολογία 63
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και 
τον τύπο του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, οι κατασκευαστές 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
θεσμοθετούν και διατηρούν επίκαιρη μια 
συστηματική διαδικασία, αφενός, 
συλλογής και επανεξέτασης της πείρας που 
αποκομίζουν από τα ιατροτεχνολογικά 
τους προϊόντα τα οποία έχουν διατεθεί 
στην αγορά ή έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται και, αφετέρου, 
εφαρμογής τυχόν απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων, διαδικασία η οποία 
αναφέρεται στο εξής ως «σχέδιο εποπτείας 
μετά τη διάθεση στην αγορά». Το σχέδιο 
εποπτείας μετά τη διάθεση στην αγορά 
ορίζει τη διαδικασία για τη συλλογή, 
καταγραφή και διερεύνηση των 
καταγγελιών και των αναφορών από 
επαγγελματίες υγείας, από ασθενείς ή από 
χρήστες σχετικά με ύποπτα περιστατικά 
που αφορούν ιατροτεχνολογικό προϊόν, για 
την τήρηση μητρώου μη συμμορφούμενων 
προϊόντων και προϊόντων που 
ανακαλούνται ή αποσύρονται και, τέλος, 
εάν κρίνεται σκόπιμο λόγω της φύσης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, για τη 
δειγματοληπτική δοκιμή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο. Μέρος του 
σχεδίου εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά αποτελεί το σχέδιο 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά, σύμφωνα με το μέρος Β του 
παραρτήματος ΧΙΙ. Όταν η 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά δεν κρίνεται απαραίτητη, αυτό 
δικαιολογείται δεόντως και τεκμηριώνεται 
στο σχέδιο εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά.

Ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και 
τον τύπο του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, οι κατασκευαστές 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
θεσμοθετούν και διατηρούν επίκαιρη μια 
συστηματική διαδικασία, αφενός, 
συλλογής και επανεξέτασης της πείρας που 
αποκομίζουν από τα ιατροτεχνολογικά 
τους προϊόντα τα οποία έχουν διατεθεί 
στην αγορά ή έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται και, αφετέρου, 
εφαρμογής τυχόν απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων, διαδικασία η οποία 
αναφέρεται στο εξής ως «σχέδιο εποπτείας 
μετά τη διάθεση στην αγορά». Το σχέδιο 
εποπτείας μετά τη διάθεση στην αγορά 
ορίζει τη διαδικασία για τη συλλογή, 
καταγραφή, κοινοποίηση στο ηλεκτρονικό 
σύστημα σχετικά με την επαγρύπνηση 
που αναφέρεται στο άρθρο 60 και 
διερεύνηση των καταγγελιών και των 
αναφορών από επαγγελματίες υγείας, από 
ασθενείς ή από χρήστες σχετικά με ύποπτα 
περιστατικά που αφορούν 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, για την τήρηση 
μητρώου μη συμμορφούμενων προϊόντων 
και προϊόντων που ανακαλούνται ή 
αποσύρονται και, τέλος, εάν κρίνεται 
σκόπιμο λόγω της φύσης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, για τη 
δειγματοληπτική δοκιμή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο. Μέρος του 
σχεδίου εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά αποτελεί το σχέδιο 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά, σύμφωνα με το μέρος Β του 
παραρτήματος ΧΙΙ. Όταν η 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά δεν κρίνεται απαραίτητη, αυτό 
δικαιολογείται δεόντως και τεκμηριώνεται 
στο σχέδιο εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά και υπόκειται σε έγκριση από την 
αρμόδια αρχή.



PE510.668v01-00 14/41 AM\935390EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 64
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 65
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Ενημερώνουν τους διανομείς και, κατά 
περίπτωση, τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο επίσης.

8. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Ενημερώνουν την υπεύθυνη εθνική 
αρμόδια αρχή, τους διανομείς και, κατά 
περίπτωση, τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο επίσης.

Or. en
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Τροπολογία 66
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά, 
οι διανομείς εξακριβώνουν ότι πληρούνται 
οι ακόλουθες απαιτήσεις:

Πριν εξασφαλίσουν για πρώτη φορά τη 
διαθεσιμότητα ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος στην αγορά, οι διανομείς 
εξακριβώνουν ότι πληρούνται οι 
ακόλουθες απαιτήσεις:

Or. de

Αιτιολόγηση

Εντός της αλυσίδας εφοδιασμού, οι διανομείς είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προϊόντων. 
Έξω από αυτήν, η ευθύνη για την ασφάλεια των προϊόντων και για την πληρότητα της 
τεκμηρίωσης βαρύνει τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα. 

Τροπολογία 67
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ότι το προϊόν συνοδεύεται από τις 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο 
κατασκευαστής σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 7·

(β) σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
δήλωση συμμόρφωσης από τον 
κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, το 
προϊόν συνοδεύεται από τις πληροφορίες 
που πρέπει να παρέχει ο κατασκευαστής 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 7·

Or. de

Αιτιολόγηση

Εντός της αλυσίδας εφοδιασμού, οι διανομείς είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προϊόντων. 
Έξω από αυτήν, η ευθύνη για την ασφάλεια των προϊόντων και για την πληρότητα της 
τεκμηρίωσης βαρύνει τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα. 
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Τροπολογία 68
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ότι ο κατασκευαστής και, κατά 
περίπτωση, ο εισαγωγέας έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 22 και στο άρθρο 11 
παράγραφος 3 αντιστοίχως.

(γ) ότι ο κατασκευαστής και, κατά 
περίπτωση, ο εισαγωγέας έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εντός της αλυσίδας εφοδιασμού, οι διανομείς είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προϊόντων. 
Έξω από αυτήν, η ευθύνη για την ασφάλεια των προϊόντων και για την πληρότητα της 
τεκμηρίωσης βαρύνει τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα. 

Τροπολογία 69
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο 
στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον 
παρόντα κανονισμό ενημερώνουν αμέσως 
τον κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και 
τον εισαγωγέα και βεβαιώνονται ότι έχουν 
ληφθεί τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για 
να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και, εάν 
χρειάζεται, για να αποσυρθεί ή να 
ανακληθεί το προϊόν. Εάν ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ενέχει κίνδυνο, 

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο 
στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον 
παρόντα κανονισμό ενημερώνουν αμέσως 
τον κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και 
τον εισαγωγέα και, εντός του πεδίου 
δραστηριότητάς τους, βεβαιώνονται ότι 
έχουν ληφθεί τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και, εάν 
χρειάζεται, για να αποσυρθεί ή να 
ανακληθεί το προϊόν. Εάν ένα 
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ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών στα οποία έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν, παρέχοντας λεπτομέρειες ιδίως 
όσον αφορά τη μη συμμόρφωση και τα 
τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

ιατροτεχνολογικό προϊόν ενέχει κίνδυνο, 
ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών στα οποία έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν, παρέχοντας λεπτομέρειες ιδίως 
όσον αφορά τη μη συμμόρφωση και τα 
τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διαχωριστούν οι διάφοροι συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Τροπολογία 70
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 71
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 8 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το έννομο συμφέρον της προστασίας 
εμπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών·

(β) το έννομο συμφέρον της προστασίας 
εμπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών, στον 
βαθμό που δεν υπονομεύει την προστασία 
της δημόσιας υγείας·

Or. en

Τροπολογία 72
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 8 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) τη συμβατότητα με τα συστήματα 
ταυτοποίησης ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος που διατίθενται ήδη στην 
αγορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας είναι απαραίτητο τα συστήματα ιχνηλασιμότητας να 
είναι τεχνολογικά συμβατά.

Τροπολογία 73
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 8 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) τη συμβατότητα με τα λοιπά 
συστήματα ιχνηλασιμότητας που 
χρησιμοποιούνται από τους φορείς που 
σχετίζονται με τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα· 

Or. fr
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Τροπολογία 74
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στις κατηγορίες Γ και Δ, 
εκτός των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
για αξιολόγηση των επιδόσεων, ο 
κατασκευαστής συντάσσει περίληψη για 
την ασφάλεια και τις επιδόσεις. 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 40, και επικυρώνεται από τον 
οργανισμό αυτό.

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στις κατηγορίες Γ και Δ, 
εκτός των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
για αξιολόγηση των επιδόσεων, ο 
κατασκευαστής συντάσσει περίληψη για 
την ασφάλεια και τις επιδόσεις. Η 
περίληψη δημοσιοποιείται και
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 40, και επικυρώνεται από τον 
οργανισμό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 75
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στις κατηγορίες Γ και Δ, 
εκτός των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
για αξιολόγηση των επιδόσεων, ο 
κατασκευαστής συντάσσει περίληψη για 
την ασφάλεια και τις επιδόσεις. Η 
περίληψη συντάσσεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι σαφής για τον προβλεπόμενο 
χρήστη. Το σχέδιο αυτής της περίληψης 

1. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στις κατηγορίες Γ και Δ, 
εκτός των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
για αξιολόγηση των επιδόσεων, ο 
κατασκευαστής συντάσσει περίληψη για 
την ασφάλεια και τις επιδόσεις. Η 
περίληψη συντάσσεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι σαφής για τον προβλεπόμενο 
χρήστη. Η περίληψη αυτή συνοδεύεται 
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περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση που 
υποβάλλεται στον κοινοποιημένο 
οργανισμό ο οποίος ασχολείται με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 40, και επικυρώνεται από τον 
οργανισμό αυτό.

από ένα σύνολο δεδομένων που 
συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της 
κλινικής έρευνας και της κλινικής 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά. 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 40, και επικυρώνεται από τον 
οργανισμό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 76
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – 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 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. Με βάση αυτήν 
την ανταλλαγή πληροφοριών και τις 
βέλτιστες πρακτικές που έχουν 
καθιερωθεί σε όλα τα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή ορίζει, εντός 2 ετών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τις 
οποίες οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, 
τον ορισμό και την κοινοποίηση των 
οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, καθώς και για την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών να διεξάγονται από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές.

Or. en
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Τροπολογία 77
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η υπεργολαβία θα πρέπει να 
περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένα 
καθήκοντα που συνδέονται με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης και η 
ανάγκη για υπεργολαβική ανάθεση των 
καθηκόντων αυτών θα πρέπει να 
αιτιολογείται δεόντως στην εθνική αρχή.

Or. en

Τροπολογία 78
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι θυγατρικές του αιτούντα 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που ενδεχομένως 
εμπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης, ιδίως εκείνες που 
βρίσκονται σε τρίτες χώρες, υπόκεινται 
στον μηχανισμό που ορίζεται στο άρθρο 
30 σχετικά με την υποβολή αίτησης 
κοινοποίησης και την αξιολόγησή της.

Or. pt

Τροπολογία 79
António Fernando Correia de Campos
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή ερευνά όλες τις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες περιέρχονται σε γνώση της 
αμφιβολίες όσον αφορά τη συνεχή 
εκπλήρωση από κοινοποιημένο οργανισμό 
των απαιτήσεων του παραρτήματος VI ή 
των υποχρεώσεων που υπέχει. Μπορεί 
επίσης να αρχίσει την έρευνα αυτή με δική 
της πρωτοβουλία.

1. Η Επιτροπή ερευνά όλες τις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες περιέρχονται σε γνώση της 
αμφιβολίες όσον αφορά τη συνεχή 
εκπλήρωση από κοινοποιημένο οργανισμό 
των απαιτήσεων του παραρτήματος VI ή 
των υποχρεώσεων που υπέχει. Μπορεί 
επίσης να αρχίσει την έρευνα αυτή με δική 
της πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης 
της αιφνιδιαστικής επιθεώρησης του 
κοινοποιημένου οργανισμού από μια 
κοινή ομάδα αξιολόγησης, η σύνθεση της 
οποίας συμμορφώνεται με τους όρους 
που διατυπώνονται στο άρθρο 30 
παράγραφος 3.

Or. pt

Τροπολογία 80
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 81
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στις περιπτώσεις που η απόδειξη της 
συμμόρφωσης με τις γενικές απαιτήσεις 
ασφάλειας και επιδόσεων με βάση τα 
δεδομένα κλινικών επιδόσεων ή μέρη τους 
δεν θεωρείται σκόπιμη, η εξαίρεση αυτή 
αιτιολογείται επαρκώς με βάση τα 
αποτελέσματα της διαχείρισης του 
κινδύνου που εφαρμόζει ο κατασκευαστής 
και την εξέταση των χαρακτηριστικών του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και, ιδίως, 
της προβλεπόμενης χρήσης (ή χρήσεών) 
του, της προβλεπόμενης επίδοσης και των 
ισχυρισμών του κατασκευαστή. Η 
επάρκεια της απόδειξης της συμμόρφωσης 
με τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
επιδόσεων μόνο βάσει των αποτελεσμάτων 
της αξιολόγησης της αναλυτικής επίδοσης 
τεκμηριώνεται δεόντως στον τεχνικό 
φάκελο που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ.

4. Στις περιπτώσεις που η απόδειξη της 
συμμόρφωσης με τις γενικές απαιτήσεις 
ασφάλειας και επιδόσεων με βάση τα 
δεδομένα κλινικών επιδόσεων ή μέρη τους 
δεν θεωρείται σκόπιμη, η εξαίρεση αυτή 
αιτιολογείται επαρκώς με βάση τα 
αποτελέσματα της διαχείρισης του 
κινδύνου που εφαρμόζει ο κατασκευαστής
και την εξέταση των χαρακτηριστικών του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και, ιδίως, 
της προβλεπόμενης χρήσης (ή χρήσεών) 
του, της προβλεπόμενης επίδοσης και των 
ισχυρισμών του κατασκευαστή. Η 
επάρκεια της απόδειξης της συμμόρφωσης 
με τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
επιδόσεων μόνο βάσει των αποτελεσμάτων 
της αξιολόγησης της αναλυτικής επίδοσης 
τεκμηριώνεται δεόντως στον τεχνικό 
φάκελο που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ.

Η απαλλαγή από την απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις γενικές 
προδιαγραφές ασφάλειας και επιδόσεων 
με βάση τα κλινικά δεδομένα δυνάμει του 
πρώτου εδαφίου υπόκειται σε 
προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια 
αρχή.

Or. en

Τροπολογία 82
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα δεδομένα επιστημονικής 
εγκυρότητας, τα δεδομένα αναλυτικής 
επίδοσης και, κατά περίπτωση, τα 
δεδομένα κλινικής επίδοσης 
παρουσιάζονται συνοπτικά στο πλαίσιο 
μιας έκθεσης κλινικών τεκμηρίων, όπως 

5. Τα δεδομένα επιστημονικής 
εγκυρότητας, τα δεδομένα αναλυτικής 
επίδοσης και, κατά περίπτωση, τα 
δεδομένα κλινικής επίδοσης 
παρουσιάζονται συνοπτικά στο πλαίσιο 
μιας έκθεσης κλινικών τεκμηρίων, όπως 
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αναφέρεται στο τμήμα 3 του μέρους Α του 
παραρτήματος ΧΙΙ. Η έκθεση κλινικών 
τεκμηρίων περιλαμβάνεται ή παρέχονται 
τα πλήρη στοιχεία αναφοράς της στον 
τεχνικό φάκελο που μνημονεύεται στο 
παράρτημα ΙΙ σχετικά με το οικείο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

αναφέρεται στο τμήμα 3 του μέρους Α του 
παραρτήματος ΧΙΙ. Η έκθεση κλινικών 
τεκμηρίων περιλαμβάνεται ή παρέχονται 
τα πλήρη στοιχεία αναφοράς της στον 
τεχνικό φάκελο που μνημονεύεται στο 
παράρτημα ΙΙ σχετικά με το οικείο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν και καθίσταται 
προσβάσιμη για το κοινό μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 51 τη στιγμή που 
το ιατροτεχνολογικό προϊόν διατίθεται 
στην αγορά .

Or. en

Τροπολογία 83
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Όλες οι μελέτες κλινικών επιδόσεων 
σχεδιάζονται και διενεργούνται έτσι ώστε 
να προστατεύονται τα δικαιώματα, η 
ασφάλεια και η ευζωία των συμμετεχόντων 
σε μια μελέτη κλινικών επιδόσεων και να 
είναι αξιόπιστα και έγκυρα τα κλινικά 
δεδομένα που παράγονται από τη μελέτη 
κλινικών επιδόσεων. Η διενέργεια 
μελετών κλινικών επιδόσεων υπόκειται 
στην έκδοση θετικής γνώμης από την 
αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας.

Or. en

Τροπολογία 84
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι την 
αξιολόγηση πραγματοποιεί από κοινού 
ένας εύλογος αριθμός προσώπων τα οποία 
διαθέτουν, στο σύνολό τους, τα 
απαραίτητα προσόντα και πείρα. Κατά την 
αξιολόγηση, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη 
τουλάχιστον ενός προσώπου από 
πρωταρχικώς μη επιστημονικό τομέα 
ενδιαφέροντος. Λαμβάνεται υπόψη η 
γνώμη ενός τουλάχιστον ασθενή. Η 
διενέργεια μελετών κλινικών επιδόσεων 
υπόκειται στην έκδοση θετικής γνώμης 
από την αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας.

Or. en

Τροπολογία 85
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την καταχώριση των μελετών κλινικών 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 50·

(α) την καταχώριση των μελετών κλινικών 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 50 και 
των κλινικών δεδομένων που παράγονται·

Or. en

Τροπολογία 86
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τις πληροφορίες σχετικά με τις μελέτες 
κλινικών επιδόσεων που διενεργούνται σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη στην 

(γ) τις πληροφορίες σχετικά με τις μελέτες
κλινικών επιδόσεων που διενεργούνται σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη και τα 
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περίπτωση της ενιαίας αίτησης σύμφωνα 
με το άρθρο 56·

κλινικά δεδομένα που παράγονται στην 
περίπτωση της ενιαίας αίτησης σύμφωνα 
με το άρθρο 56·

Or. en

Τροπολογία 87
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – 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 
βάσει του άρθρου […] του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [στοιχεία του μελλοντικού 
κανονισμού για τις κλινικές δοκιμές]. Με 
εξαίρεση τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 50, 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 
βάσει του άρθρου […] του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [στοιχεία του μελλοντικού 
κανονισμού για τις κλινικές δοκιμές]. Με 
εξαίρεση τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 50 και στο άρθρο 
51 στοιχεία α), γ), και δ), οι πληροφορίες 
που αντιπαραβάλλονται και υφίστανται 
επεξεργασία στο ηλεκτρονικό σύστημα 
είναι προσβάσιμες μόνο από τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας και δημόσιας υγείας. Δεν υπάρχει λόγος να μην επιτρέπεται η πρόσβαση 
των ανεξάρτητων ακαδημαϊκών στα δεδομένα σχετικά με την κλινική επίδοση και ανεπιθύμητα 
συμβάντα.

Τροπολογία 88
António Fernando Correia de Campos
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 85 για να καθορίζει σε ποιες άλλες 
πληροφορίες σχετικά με τις μελέτες 
κλινικών επιδόσεων που 
αντιπαραβάλλονται και υφίστανται 
επεξεργασία στο ηλεκτρονικό σύστημα 
έχει πρόσβαση το κοινό, ώστε να είναι 
δυνατή η διαλειτουργικότητα με τη βάση 
δεδομένων της ΕΕ για τις κλινικές δοκιμές
φαρμάκων που προορίζονται για τον 
άνθρωπο που συστάθηκε βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [στοιχεία του 
μελλοντικού κανονισμού για τις κλινικές 
δοκιμές]. Εφαρμόζεται το άρθρο 50 
παράγραφοι 3 και 4.

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 85 για τον καθορισμό των 
τεχνικών προδιαγραφών και 
παραμέτρων, ώστε να είναι δυνατή η 
διαλειτουργικότητα με τη βάση δεδομένων 
της ΕΕ για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων 
που προορίζονται για τον άνθρωπο που 
συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [στοιχεία του μελλοντικού 
κανονισμού για τις κλινικές δοκιμές].

Or. en

Τροπολογία 89
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν ο ανάδοχος εισαγάγει τροποποιήσεις 
σε μια μελέτη κλινικών επιδόσεων οι 
οποίες είναι πιθανόν να έχουν σημαντική 
επίπτωση στην ασφάλεια ή στα 
δικαιώματα των συμμετεχόντων ή στην 
αξιοπιστία ή την εγκυρότητα των κλινικών 
δεδομένων που παράγονται από τη μελέτη, 
κοινοποιεί στο(στα) σχετικό(-ά) κράτος(-η) 
μέλος(-η) τους λόγους των αλλαγών και το 
περιεχόμενό τους. Η κοινοποίηση 
συνοδεύεται από επικαιροποιημένη έκδοση 
της σχετικής τεκμηρίωσης που αναφέρεται 
στο παράρτημα XIΙΙ.

1. Αν ο ανάδοχος εισαγάγει τροποποιήσεις 
σε μια μελέτη κλινικών επιδόσεων οι 
οποίες είναι πιθανόν να έχουν σημαντική 
επίπτωση στην ασφάλεια ή στα 
δικαιώματα των συμμετεχόντων ή στην 
αξιοπιστία ή την εγκυρότητα των κλινικών 
δεδομένων που παράγονται από τη μελέτη, 
κοινοποιεί στο(στα) σχετικό(-ά) κράτος(-η) 
μέλος(-η) και την επιτροπή δεοντολογίας 
τους λόγους των αλλαγών και το 
περιεχόμενό τους. Η κοινοποίηση 
συνοδεύεται από επικαιροποιημένη έκδοση 
της σχετικής τεκμηρίωσης που αναφέρεται 
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στο παράρτημα XIΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 90
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ανάδοχος μπορεί να εφαρμόσει τις 
αλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 το νωρίτερο 30 ημέρες μετά την 
κοινοποίηση, εκτός αν το σχετικό κράτος 
μέλος έχει κοινοποιήσει στον ανάδοχο ότι 
τις απορρίπτει για λόγους δημόσιας 
υγείας, ασφάλειας των ασθενών ή 
δημόσιας τάξης.

2. Ο ανάδοχος μπορεί να εφαρμόσει τις 
τροποποιήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 το νωρίτερο 30 ημέρες μετά 
την κοινοποίηση, εκτός αν το σχετικό 
κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στον 
ανάδοχο την δεόντως αιτιολογημένη 
απόφαση απόρριψής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός των λόγων απόρριψης, όπως προτείνεται στο αρχικό κείμενο θα απέκλειε, κακώς, πτυχές 
όπως τα μη επαρκή δεδομένα όσον αφορά τη συνάφεια ή την αξιοπιστία και άλλα δεοντολογικά 
ζητήματα. Οι τροποποιήσεις κλινικών ερευνών που προτείνονται από αναδόχους δεν θα πρέπει να 
συνεπάγονται καμία μείωση των επιστημονικών ή ηθικών προτύπων λόγω εμπορικών συμφερόντων.

Τροπολογία 91
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένα κράτος μέλος απορρίπτει, 
αναστέλλει ή τερματίζει μια μελέτη 
κλινικών επιδόσεων, ή ζητά ουσιαστική 
αλλαγή ή προσωρινή παύση μιας μελέτης 
κλινικών επιδόσεων, ή πληροφορείται από 
τον ανάδοχο τον πρόωρο τερματισμό 
μελέτης κλινικών επιδόσεων για λόγους 

1. Όταν ένα κράτος μέλος απορρίπτει, 
αναστέλλει ή τερματίζει μια μελέτη 
κλινικών επιδόσεων, ή ζητά ουσιαστική 
αλλαγή ή προσωρινή παύση μιας μελέτης 
κλινικών επιδόσεων, ή πληροφορείται από 
τον ανάδοχο τον πρόωρο τερματισμό 
μελέτης κλινικών επιδόσεων για λόγους 
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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 51.

ασφάλειας, το εν λόγω κράτος μέλος 
ανακοινώνει τα παραπάνω καθώς και την
απόφασή του και τους σχετικούς λόγους σε 
όλα τα κράτη μέλη και στην Επιτροπή 
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 51.

Or. en

Τροπολογία 92
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μέσα σε ένα έτος από τον τερματισμό 
της μελέτης κλινικών επιδόσεων, ο 
ανάδοχος υποβάλλει στα οικεία κράτη 
μέλη περίληψη των αποτελεσμάτων της 
μελέτης κλινικών επιδόσεων σε μορφή 
έκθεσης μελέτης κλινικών επιδόσεων που 
αναφέρεται στο τμήμα 2.3.3 του μέρους Α 
του παραρτήματος XII. Ωστόσο, εάν, για 
επιστημονικούς λόγους, δεν είναι δυνατό 
να υποβληθεί η έκθεση της μελέτης 
κλινικών επιδόσεων μέσα σε ένα έτος, η 
έκθεση αυτή υποβάλλεται αμέσως μόλις 
είναι διαθέσιμη. Στην περίπτωση αυτή το 
πρωτόκολλο μελέτης κλινικών επιδόσεων 
που αναφέρεται στο τμήμα 2.3.2 του 
μέρους Α του παραρτήματος XII 
προσδιορίζει την ημερομηνία 
γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της 
μελέτης κλινικών επιδόσεων και παρέχει 
εξηγήσεις.

3. Μέσα σε ένα έτος από τον τερματισμό 
της μελέτης κλινικών επιδόσεων, ο 
ανάδοχος υποβάλλει στα οικεία κράτη 
μέλη περίληψη των αποτελεσμάτων της 
μελέτης κλινικών επιδόσεων σε μορφή 
έκθεσης μελέτης κλινικών επιδόσεων που 
αναφέρεται στο τμήμα 2.3.3 του μέρους Α 
του παραρτήματος XII μαζί με όλα τα 
δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί κατά 
τη διάρκεια της μελέτης κλινικών 
επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
αρνητικών ευρημάτων. Ωστόσο, εάν, για 
επιστημονικούς λόγους, δεν είναι δυνατό 
να υποβληθεί η έκθεση της μελέτης 
κλινικών επιδόσεων μέσα σε ένα έτος, η 
έκθεση αυτή υποβάλλεται αμέσως μόλις 
είναι διαθέσιμη. Στην περίπτωση αυτή το 
πρωτόκολλο μελέτης κλινικών επιδόσεων 
που αναφέρεται στο τμήμα 2.3.2 του 
μέρους Α του παραρτήματος XII 
προσδιορίζει την ημερομηνία 
γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της 
μελέτης κλινικών επιδόσεων και παρέχει 
εξηγήσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα αυτά είναι ήδη διαθέσιμα στον ανάδοχο και ανακοινώνονται στο κράτος μέλος για 
λόγους επαρκούς στατιστικού ελέγχου.

Τροπολογία 93
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – 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 49 παράγραφος 2 
αρχίζει την ημέρα μετά την αποδοχή του 
καθήκοντος.

2. Τα οικεία κράτη μέλη συμφωνούν μέσα 
σε προθεσμία έξι ημερών από την υποβολή 
της ενιαίας αίτησης, ποιο κράτος μέλος θα
είναι το κράτος μέλος-συντονιστής. Τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή συμφωνούν, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 
συντονιστικού οργάνου ιατρικών 
προϊόντων, σχετικά με σαφείς κανόνες για 
τον ορισμό του κράτους μέλους-
συντονιστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λύση που προτείνεται από το κείμενο της Επιτροπής επιτρέπει στους αναδόχους να επιλέγουν 
τις αρμόδιες αρχές που εφαρμόζουν λιγότερο αυστηρά πρότυπα, εκείνες που έχουν τους 
λιγότερους πόρους ή είναι υπερφορτωμένες με μεγάλο αριθμό αιτήσεων με αποτέλεσμα να 
επιδεινώνεται η προτεινόμενη σιωπηρή έγκριση των κλινικών ερευνών. Το πλαίσιο για τη λήψη 
απόφασης σχετικά με το ποιο θα είναι το κράτος μέλος-συντονιστής μπορεί να δοθεί από το ήδη 
προταθέν ΣΟΙΠ, σύμφωνα με τα καθήκοντά του που ορίζονται στο άρθρο 80.
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Τροπολογία 94
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ανάδοχος καταγράφει πλήρως: 1. Ο ανάδοχος καταγράφει πλήρως και 
καταχωρίζει στο ηλεκτρονικό σύστημα 
για κλινικές μελέτες που αναφέρεται στο 
άρθρο 51:

Or. en

Τροπολογία 95
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κάθε σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν που 
συνδέεται με το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
του οποίου θα αξιολογηθούν οι επιδόσεις, 
το ιατροτεχνολογικό προϊόν αναφοράς ή τη 
διαδικασία μελέτης με αιτιώδη σχέση ή 
όταν η εν λόγω αιτιώδης σχέση είναι 
πιθανή·

(α) κάθε ανεπιθύμητο συμβάν που 
συνδέεται με το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
του οποίου θα αξιολογηθούν οι επιδόσεις, 
το ιατροτεχνολογικό προϊόν αναφοράς ή τη 
διαδικασία μελέτης με αιτιώδη σχέση ή 
όταν η εν λόγω αιτιώδης σχέση είναι 
πιθανή·

Or. en

Τροπολογία 96
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση μελέτης κλινικών 
επιδόσεων για την οποία ο ανάδοχος 
υποβάλλει μία μόνο αίτηση σύμφωνα με το 

Στην περίπτωση κλινικής έρευνας για την 
οποία ο ανάδοχος υποβάλλει μία μόνο 
αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 56, ο 
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άρθρο 56, ο ανάδοχος αναφέρει κάθε 
συμβάν σύμφωνα με την παράγραφο 2 
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 51. Μετά την 
παραλαβή της, η αναφορά αυτή 
διαβιβάζεται ηλεκτρονικά σε όλα τα οικεία 
κράτη μέλη.

ανάδοχος αναφέρει κάθε συμβάν σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 και 2 μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται 
στο άρθρο 51. Μετά την παραλαβή της, η 
αναφορά αυτή διαβιβάζεται ηλεκτρονικά 
σε όλα τα οικεία κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 97
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – 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 περιστατικό σε σχέση με 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν 
καταστεί διαθέσιμα στην αγορά της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 98
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
αναπτύσσουν και εξασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των εθνικών 
μητρώων και του ηλεκτρονικού 
συστήματος επαγρύπνησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 60, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η αυτόματη εξαγωγή 
δεδομένων στο εν λόγω σύστημα, 
αποφεύγοντας συγχρόνως την επικάλυψη 
των μητρώων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία μητρώων υψηλής ποιότητας για τον ευρύ πληθυσμό θα οδηγήσουν σε αποφυγή 
του κατακερματισμού των μητρώων και θα επιτρέψουν να σχηματιστεί μια επαρκέστερη εικόνα 
της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 99
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 100
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ηλεκτρονικό σύστημα αντιπαραβάλλει και 
επεξεργάζεται έχουν πρόσβαση οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, η 
Επιτροπή, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί
και– με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας– οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
το κοινό. Τα δεδομένα που αναφέρονται 
στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 60 
παράγραφος 1 δεν θεωρούνται απόρρητες 
για εμπορικούς λόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στα κλινικά δεδομένα είναι αναγκαία για να διατηρηθεί η διαφάνεια του 
συστήματος και για μπορεί να διενεργείται ανάλυση από ανεξάρτητους ακαδημαϊκούς και από 
επαγγελματικές ιατρικές οργανώσεις. Σε αυτά τα κλινικά δεδομένα δεν περιλαμβάνεται η 
διανοητική ιδιοκτησία ούτε και εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες.

Τροπολογία 101
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – 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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να καθιερωθεί το κατάλληλο επίπεδο πληροφοριών.

Τροπολογία 102
Antonyia Parvanova
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 103
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφαρμόζεται από τις [πέντε έτη μετά 
την έναρξη ισχύος].

2. Εφαρμόζεται από τις [τρία έτη μετά την 
έναρξη ισχύος].

Or. en

Τροπολογία 104
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – τμήμα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. στην περίπτωση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που ταξινομούνται στην 
κατηγορία Γ ή Δ, την περίληψη των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας και 
επιδόσεων,

15. στην περίπτωση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που ταξινομούνται στην 
κατηγορία Γ ή Δ, την περίληψη των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας και 
επιδόσεων, και το πλήρες σύνολο των 
δεδομένων που έχει συγκεντρωθεί κατά 
τη διάρκεια της κλινικής μελέτης και της 
κλινικής παρακολούθησης μετά από τη 
διάθεση στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 105
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 8 – τμήμα 1 – σημείο 4 – σημείο 4.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 106
Nora Berra
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 8 – τμήμα 2 – σημείο 6 – σημείο 6.2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τη γνώμη που 
τυχόν έχει διατυπώσει η αρμόδια για τα 
φάρμακα αρχή ή ο EMA κατά τη λήψη της 
απόφασής του. Διαβιβάζει την τελική 
απόφασή του στην ενδιαφερόμενη αρμόδια 
για τα φάρμακα αρχή ή στον ΕΜΑ. Το 
πιστοποιητικό εξέτασης του σχεδιασμού 
εκδίδεται σύμφωνα με το τμήμα 6.1 
στοιχείο δ).

(ε) Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τη γνώμη που 
τυχόν έχει διατυπώσει η αρμόδια για τα 
φάρμακα αρχή ή ο EMA κατά τη λήψη της 
απόφασής του. Εάν ο κοινοποιημένος 
οργανισμός παρεκκλίνει από αυτήν τη 
θέση αιτιολογεί την τελική απόφασή του 
στην ενδιαφερόμενη αρμόδια για τα 
φάρμακα αρχή ή στον ΕΜΑ. Εάν δεν 
επιτευχθεί συμβιβαστική λύση, το ζήτημα 
παραπέμπεται στο ΣΟΙΠ. Το
πιστοποιητικό εξέτασης του σχεδιασμού 
εκδίδεται σύμφωνα με το τμήμα 6.1 
στοιχείο δ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει «δεόντως 
υπόψη» τη γνώμη που διατύπωσε ο ΕΜΑ (παράρτημα VIII, 6.2. στοιχείο ε)). Αυτό αφήνει 
αρκετά περιθώρια ερμηνείας και, ενώ ο κοινοποιημένος οργανισμός δεν είναι υποχρεωμένος να 
ακολουθήσει τη γνώμη του ΕΜΑ, είναι μάλλον απίθανο να την αγνοήσει. Χρειαζόμαστε 
επομένως έναν ορισμό σχετικά με το τι θα συμβεί εάν οι αξιολογήσεις του EMA και του 
κοινοποιημένου οργανισμού δεν συμφωνούν.

Τροπολογία 107
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 12 – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2.1 – σημείο 1.2.1.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.1.4 Τα δεδομένα των αναλυτικών 
επιδόσεων συνοψίζονται στο πλαίσιο της 
έκθεσης κλινικών τεκμηρίων.

1.2.1.4 Το πλήρες σύνολο των δεδομένων 
αναλυτικών επιδόσεων συνοδεύει την 
έκθεση κλινικών τεκμηρίων και μπορεί να 
συνοψιστεί ως τμήμα της.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος είναι ο επαρκής έλεγχος· το σύνολο των δεδομένων υπάρχει ήδη και δεν συνιστά 
περαιτέρω επιβάρυνση.

Τροπολογία 108
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 12 – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2.2 – σημείο 1.2.2.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.2.5 Τα δεδομένα κλινικών επιδόσεων
συνοψίζονται στο πλαίσιο της έκθεσης
κλινικών τεκμηρίων.

1.2.2.5 Το πλήρες σύνολο των δεδομένων
κλινικών επιδόσεων συνοδεύει την έκθεση
κλινικών τεκμηρίων και μπορεί να 
συνοψιστεί ως τμήμα της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι ο επαρκής έλεγχος· το σύνολο των δεδομένων υπάρχει ήδη και δεν συνιστά 
περαιτέρω επιβάρυνση.

Τροπολογία 109
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 12 – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2.2 – σημείο 1.2.2.6 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Γ σύμφωνα 
με τους κανόνες που καθορίζονται στο 
παράρτημα VII, η έκθεση μελέτης 
κλινικών επιδόσεων περιλαμβάνει τη 
μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων, το 
συμπέρασμα της μελέτης και τα σχετικά 
λεπτομερή στοιχεία του πρωτοκόλλου της 
μελέτης·

– Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Γ σύμφωνα 
με τους κανόνες που καθορίζονται στο 
παράρτημα VII, η έκθεση μελέτης 
κλινικών επιδόσεων περιλαμβάνει τη 
μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων, το 
συμπέρασμα της μελέτης και τα σχετικά 
λεπτομερή στοιχεία του πρωτοκόλλου της 
μελέτης και το πλήρες σύνολο των 
στοιχείων·
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Or. en

Τροπολογία 110
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 12 – τμήμα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2.2 – σημείο 1.2.2.6 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Δ σύμφωνα 
με τους κανόνες που καθορίζονται στο 
παράρτημα VII, η έκθεση μελέτης 
κλινικών επιδόσεων περιλαμβάνει τη 
μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων, το 
συμπέρασμα της μελέτης, τα σχετικά 
λεπτομερή στοιχεία του πρωτοκόλλου της 
μελέτης και τα επιμέρους σημεία
δεδομένων.

– Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Δ σύμφωνα 
με τους κανόνες που καθορίζονται στο 
παράρτημα VII, η έκθεση μελέτης 
κλινικών επιδόσεων περιλαμβάνει τη 
μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων, το 
συμπέρασμα της μελέτης, τα σχετικά 
λεπτομερή στοιχεία του πρωτοκόλλου της 
μελέτης και το πλήρες σύνολο των
δεδομένων.
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Τροπολογία 111
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 12 – τμήμα 1 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

της Φινλανδίας το 1964 και τροποποιήθηκε 
πρόσφατα από την 59η γενική συνέλευση 
της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης στη 
Σεούλ της Κορέας το 2008. Η 
συμμόρφωση με τις παραπάνω αρχές 
επιβεβαιώνεται μέσω της έκδοσης 
θετικής γνώμης της ενδιαφερόμενης 
επιτροπής δεοντολογίας.
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Τροπολογία 112
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 12 – τμήμα 1 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 2.3.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η «έκθεση μελέτης κλινικών επιδόσεων» 
υπογράφεται από ιατρό ή άλλο υπεύθυνο 
εξουσιοδοτημένο άτομο και περιέχει 
τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με το 
πρωτόκολλο μελέτης κλινικών επιδόσεων, 
τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 
της μελέτης κλινικών επιδόσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών 
ευρημάτων. Τα αποτελέσματα και τα 
συμπεράσματα χαρακτηρίζονται από 
διαφάνεια, είναι απαλλαγμένα από 
αποκλίσεις και είναι κλινικής σημασίας. Ç 
Ýêèåóç ðåñéÝ÷åé áñêåôÝò ðëçñïöïñßåò 
þóôå íá ìðïñåß íá ãßíåé êáôáíïçôÞ áðü 
áíåîÜñôçôï ôñßôï ðñüóùðï ÷ùñßò áíáöïñÜ 
óå Üëëá Ýããñáöá. Ç Ýêèåóç ðåñéëáìâÜíåé 
åðßóçò, êáôÜ ðåñßðôùóç, ôõ÷üí 
ôñïðïðïéÞóåéò ôïõ ðñùôïêüëëïõ Þ 
ðáñåêêëßóåéò êáé åîáéñÝóåéò äåäïìÝíùí ìå 
ôï áíôßóôïé÷ï óêåðôéêü.

Η «έκθεση μελέτης κλινικών επιδόσεων» 
υπογράφεται από ιατρό ή άλλο υπεύθυνο 
εξουσιοδοτημένο άτομο και περιέχει 
τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με το 
πρωτόκολλο μελέτης κλινικών επιδόσεων, 
τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 
της μελέτης κλινικών επιδόσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών 
ευρημάτων. Τα αποτελέσματα και τα 
συμπεράσματα χαρακτηρίζονται από 
διαφάνεια, είναι απαλλαγμένα από 
αποκλίσεις και είναι κλινικής σημασίας. Ç 
Ýêèåóç ðåñéÝ÷åé áñêåôÝò ðëçñïöïñßåò 
þóôå íá ìðïñåß íá ãßíåé êáôáíïçôÞ áðü 
áíåîÜñôçôï ôñßôï ðñüóùðï ÷ùñßò áíáöïñÜ 
óå Üëëá Ýããñáöá. Ç Ýêèåóç ðåñéëáìâÜíåé 
åðßóçò, êáôÜ ðåñßðôùóç, ôõ÷üí 
ôñïðïðïéÞóåéò ôïõ ðñùôïêüëëïõ Þ 
ðáñåêêëßóåéò êáé åîáéñÝóåéò äåäïìÝíùí ìå 
ôï áíôßóôïé÷ï óêåðôéêü. Η έκθεση 
συνοδεύεται από την έκθεση κλινικών 
τεκμηρίων όπως ορίζεται στο σημείο 3.1 
και είναι προσβάσιμη στο κοινό τι στιγμή 
που διατίθεται το προϊόν στην αγορά 
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που 
ορίζεται στο άρθρο 51.
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Τροπολογία 113
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 12 – τμήμα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.3 Τα κλινικά τεκμήρια και η σχετική 
τεκμηρίωση επικαιροποιούνται κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής του σχετικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος με τα 
στοιχεία που προκύπτουν από την 
υλοποίηση από τον κατασκευαστή του 
σχεδίου εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 5, το οποίο περιλαμβάνει 
σχέδιο για την παρακολούθηση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος μετά τη 
διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το μέρος 
Β του παρόντος παραρτήματος.

3.3 Τα δεδομένα σχετικά με τα κλινικά 
τεκμήρια και η σχετική τεκμηρίωση 
επικαιροποιούνται κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του σχετικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος με τα 
στοιχεία που προκύπτουν από την 
υλοποίηση από τον κατασκευαστή του 
σχεδίου εποπτείας μετά τη διάθεση στην 
αγορά, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 5, το οποίο περιλαμβάνει 
σχέδιο για την παρακολούθηση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος μετά τη 
διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το μέρος 
Β του παρόντος παραρτήματος. Το κοινό 
αποκτά, μέσω των ηλεκτρονικών 
συστημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 
51 και 60, πρόσβαση στα δεδομένα 
σχετικά με τα κλινικά τεκμήρια και τις 
μεταγενέστερες ενημερώσεις τους που 
γίνονται μέσω της παρακολούθησης μετά 
τη διάθεση στην αγορά.
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