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Τροπολογία 88
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Για τα προϊόντα που αποτελούνται 
από περισσότερα του ενός εμφυτεύσιμα 
μέρη, όπως τα εμφυτεύματα ισχίου, θα 
πρέπει να διασφαλίζεται η συμβατότητα 
των μερών από διαφορετικούς 
κατασκευαστές, προκειμένου να 
αποφεύγεται η αντικατάσταση του 
λειτουργικού μέρους, καθώς και οι 
περιττοί κίνδυνοι και η ταλαιπωρία για 
τους ασθενείς που αυτή συνεπάγεται. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει την 
ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων ώστε 
να διασφαλίζεται η συμβατότητα μεταξύ 
ισοδύναμων μερών εμφυτευμάτων ισχίου 
από διαφορετικούς κατασκευαστές, 
έχοντας κατά νου ότι οι ασθενείς που 
υποβάλλονται συχνότερα σε εγχειρίσεις 
στο ισχίο είναι μεγαλύτερης ηλικίας, άρα 
και οι κίνδυνοι για την υγεία τους λόγω 
της εγχείρισης είναι μεγαλύτεροι.

Or. en

Τροπολογία 89
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Οι ασθενείς που φέρουν εμφυτευμένο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν θα πρέπει να 
λαμβάνουν ουσιαστικές πληροφορίες για 

(32) Οι ασθενείς που φέρουν εμφυτευμένο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν θα πρέπει να 
λαμβάνουν ουσιαστικές πληροφορίες για 



PE510.666v02-00 4/83 AM\936505EL.doc

EL

το εμφυτευμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
με τις οποίες να είναι δυνατή η 
ταυτοποίησή του και οι οποίες να 
περιέχουν τυχόν απαραίτητες 
προειδοποιήσεις ή προφυλάξεις που πρέπει 
να ληφθούν, για παράδειγμα δηλώσεις για 
το κατά πόσον είναι συμβατό με ορισμένα 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή 
με σαρωτές που χρησιμοποιούνται για 
ελέγχους ασφάλειας.

το εμφυτευμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
με τις οποίες να είναι δυνατή η 
ταυτοποίησή του και οι οποίες να 
περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα 
βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, 
τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις, μια 
προειδοποίηση σχετικά με τους πιθανούς 
κινδύνους για την υγεία, μέτρα 
περίθαλψης στο πλαίσιο της 
μετεγχειρητικής παρακολούθησης και 
τυχόν απαραίτητες προειδοποιήσεις ή 
προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν, για 
παράδειγμα δηλώσεις για το κατά πόσον 
είναι συμβατό με ορισμένα διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή με σαρωτές 
που χρησιμοποιούνται για ελέγχους 
ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 90
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η ιχνηλασιμότητα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων χάρη στο 
σύστημα αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που 
βασίζεται σε διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές αναμένεται να αναβαθμίσει 
σημαντικά την αποτελεσματικότητα της 
ασφάλειας 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 

(34) Η ιχνηλασιμότητα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων χάρη στο 
σύστημα αποκλειστικής ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που 
βασίζεται σε διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές αναμένεται να αναβαθμίσει 
σημαντικά την αποτελεσματικότητα της 
ασφάλειας 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 
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αναμένεται επίσης να βελτιώσει την 
πολιτική αγορών και διαχείρισης 
αποθεμάτων στα νοσοκομεία.

αναμένεται επίσης να βελτιώσει την 
πολιτική αγορών και διαχείρισης 
αποθεμάτων στα νοσοκομεία και, στο 
μέτρο του εφικτού, να είναι συμβατή με 
τη χρήση των λοιπών συστημάτων 
ταυτοποίησης που εφαρμόζονται ήδη.

Or. fr

Τροπολογία 91
Antonyia Parvanova

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 καταρτίζουν έκθεση σχετικά με 
τις πτυχές ασφάλειας και επιδόσεων του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και το 
αποτέλεσμα της κλινικής αξιολόγησης. 
Σύνοψη της έκθεσης σχετικά με την 
ασφάλεια και τις επιδόσεις θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 92
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Με σκοπό τη διατήρηση ενός υψηλού 
επιπέδου υγείας και ασφάλειας, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 ΣΛΕΕ, για τα προϊόντα που διέπονται 
από τον παρόντα κανονισμό και μοιάζουν 
με ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά δεν 

(64) Με σκοπό τη διατήρηση ενός υψηλού 
επιπέδου υγείας και ασφάλειας, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι 



PE510.666v02-00 6/83 AM\936505EL.doc

EL

προορίζονται οπωσδήποτε για ιατρική 
χρήση· για την προσαρμογή του ορισμού 
του νανοϋλικού στην τεχνική πρόοδο και 
στις εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές 
επίπεδο· για την προσαρμογή στην 
τεχνική πρόοδο των γενικών απαιτήσεων 
ασφάλειας και επιδόσεων, των στοιχείων 
που περιλαμβάνονται στον τεχνικό 
φάκελο, του ελάχιστου περιεχομένου της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και των 
πιστοποιητικών που εκδίδονται από 
κοινοποιημένους οργανισμούς, των 
ελάχιστων απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, 
των κανόνων ταξινόμησης, των 
διαδικασιών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και της τεκμηρίωσης που 
πρέπει να υποβάλλεται για την έγκριση 
των κλινικών ερευνών· για τη θέσπιση του 
συστήματος UDI· για τις πληροφορίες που 
θα πρέπει να υποβάλλονται σχετικά με την 
καταχώριση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και ορισμένων οικονομικών 
φορέων· για το ύψος και τη διάρθρωση των 
τελών για τον ορισμό και την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών· για τις πληροφορίες που θα 
είναι διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με τις 
κλινικές έρευνες· για την έκδοση 
προληπτικών μέτρων προστασίας της 
υγείας σε επίπεδο ΕΕ· τέλος, για τα 
καθήκοντα των εργαστηρίων αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα κριτήρια 
που πρέπει να πληρούν και για το ύψος και 
τη διάρθρωση των τελών για τις 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που 
εκδίδουν. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κοινοποιημένοι οργανισμοί, τους κανόνες
ταξινόμησης και την τεκμηρίωση που 
πρέπει να υποβάλλεται για την έγκριση 
των μελετών κλινικών επιδόσεων· για τη 
θέσπιση του συστήματος UDI· για τις 
πληροφορίες που θα πρέπει να 
υποβάλλονται σχετικά με την καταχώριση 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
ορισμένων οικονομικών φορέων· για το
ύψος και τη διάρθρωση των τελών για τον 
ορισμό και την παρακολούθηση των 
κοινοποιημένων οργανισμών· για τις 
πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμες στο 
κοινό σχετικά με τις μελέτες κλινικών 
επιδόσεων· για την έκδοση προληπτικών 
μέτρων προστασίας της υγείας σε επίπεδο 
ΕΕ· τέλος, για τα καθήκοντα των 
εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και για τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούν και για το ύψος και τη διάρθρωση 
των τελών για τις επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις που εκδίδουν. Ωστόσο, 
ουσιαστικά στοιχεία του παρόντος 
κανονισμού όπως γενικές απαιτήσεις 
ασφάλειας και επιδόσεων, στοιχεία που 
πρέπει να περιλαμβάνονται στον τεχνικό 
φάκελο, το ελάχιστο περιεχόμενο της 
δήλωσης συμμόρφωσης της Ένωσης, που 
τροποποιεί ή συμπληρώνει τις 
διαδικασίες αξιολόγησης, πρέπει να 
τροποποιούνται μόνον μέσω της 
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.
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και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 93
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) 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· 
που αφορούν τη θέση της Επιτροπής 
σχετικά με το κατά πόσον είναι 
δικαιολογημένο ένα προσωρινό εθνικό 
μέτρο που λαμβάνεται κατά 
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 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που ενέχει 
κίνδυνο, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί 
λόγοι επείγοντος χαρακτήρα.

(67) 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· 
που αφορούν τη θέση της Επιτροπής 
σχετικά με το κατά πόσον είναι 
δικαιολογημένο ένα προσωρινό εθνικό 
μέτρο που λαμβάνεται κατά 
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 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που ενέχει 
κίνδυνο, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί 
λόγοι επείγοντος χαρακτήρα. Η εν λόγω 
αιτιολόγηση θα πρέπει να αξιολογείται 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
προκειμένου να διασφαλίζεται η επάρκεια 
των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων. 

Or. en
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Τροπολογία 94
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που ένα
ιατροτεχνολογικό προϊόν, όταν διατίθεται 
στην αγορά ή χρησιμοποιείται σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή, 
ενσωματώνει, ως αναπόσπαστο μέρος του, 
μια ουσία η οποία, εάν χρησιμοποιούνταν 
χωριστά, θα θεωρούνταν φάρμακο, κατά 
την έννοια του άρθρου 1 σημείο 2 της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων ή 
προέρχονται από ανθρώπινο αίμα ή 
πλάσμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σημείο 
10 της εν λόγω οδηγίας, με δράση 
συμπληρωματική εκείνης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν αξιολογείται και 
αδειοδοτείται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Στις περιπτώσεις που ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, όταν διατίθεται 
στην αγορά ή χρησιμοποιείται σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή, 
ενσωματώνει, ως αναπόσπαστο μέρος του, 
μια ουσία η οποία, εάν χρησιμοποιούνταν 
χωριστά, θα θεωρούνταν φάρμακο, κατά 
την έννοια του άρθρου 1 σημείο 2 της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων ή 
προέρχονται από ανθρώπινο αίμα ή 
πλάσμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σημείο 
10 της εν λόγω οδηγίας, με δράση 
συμπληρωματική εκείνης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν αξιολογείται και 
αδειοδοτείται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό κατόπιν διαβουλεύσεων με τον 
εθνικό οργανισμό φαρμάκων ή με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Or. en

Τροπολογία 95
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – περίπτωση 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

και του οποίου ο σκοπός, εντός ή επί του 
ανθρώπινου σώματος δεν επιτυγχάνεται με 
φαρμακολογικά ή ανοσολογικά μέσα ούτε 
μέσω του μεταβολισμού.
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Or. en

Τροπολογία 96
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – περίπτωση 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εμφυτεύσιμα ή άλλα επεμβατικά 
προϊόντα, που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν στον άνθρωπο και τα 
οποία απαριθμούνται στο παράρτημα XV, 
θεωρούνται ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
ανεξαρτήτως του αν προορίζονται ή δεν 
προορίζονται από τον κατασκευαστή 
τους για ιατρική χρήση.

Τα εμφυτεύσιμα ή άλλα επεμβατικά 
προϊόντα, καθώς και τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούν εξωτερικούς φυσικούς 
παράγοντες, που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν στον άνθρωπο και τα 
οποία απαριθμούνται στο παράρτημα XV, 
θεωρούνται ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Or. fr

Τροπολογία 97
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – περίπτωση 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εμφυτεύσιμα ή άλλα επεμβατικά 
προϊόντα, που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν στον άνθρωπο και τα 
οποία απαριθμούνται στο παράρτημα XV, 
θεωρούνται ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
ανεξαρτήτως του αν προορίζονται ή δεν 
προορίζονται από τον κατασκευαστή τους 
για ιατρική χρήση.

Τα εμφυτεύσιμα ή άλλα επεμβατικά 
προϊόντα, που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν στον άνθρωπο και τα 
οποία απαριθμούνται κατά τρόπο μη 
εξαντλητικό στο παράρτημα XV, 
θεωρούνται ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
ανεξαρτήτως του αν προορίζονται ή δεν 
προορίζονται από τον κατασκευαστή τους 
για ιατρική χρήση.

Or. pt
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Τροπολογία 98
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) ως «ενεργό ιατροτεχνολογικό προϊόν» 
ορίζεται κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν του 
οποίου η λειτουργία εξαρτάται από πηγή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή από κάθε άλλη 
πηγή ενέργειας διαφορετικής από αυτήν 
που παράγεται απευθείας από τη βαρύτητα 
και το οποίο λειτουργεί με τη μεταβολή 
της πυκνότητας της ενέργειας ή με τη 
μετατροπή της ενέργειας. Τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
προορίζονται να μεταδίδουν, χωρίς καμία 
σημαντική μεταβολή, ενέργεια, ουσίες ή 
άλλα στοιχεία μεταξύ ενός ενεργού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και του 
ασθενή δεν θεωρούνται ως ενεργά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

(4) ως «ενεργό ιατροτεχνολογικό προϊόν» 
ορίζεται κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν του 
οποίου η λειτουργία εξαρτάται από πηγή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή από κάθε άλλη 
πηγή ενέργειας διαφορετικής από αυτήν 
που παράγεται απευθείας από το 
ανθρώπινο σώμα ή από τη βαρύτητα και 
το οποίο λειτουργεί με τη μεταβολή της 
πυκνότητας της ενέργειας ή με τη 
μετατροπή της ενέργειας. Τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
προορίζονται να μεταδίδουν, χωρίς καμία 
σημαντική μεταβολή, ενέργεια, ουσίες ή 
άλλα στοιχεία μεταξύ ενός ενεργού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και του 
ασθενή δεν θεωρούνται ως ενεργά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 99
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το αυτοτελώς χρησιμοποιούμενο 
λογισμικό θεωρείται ενεργό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συστηματικής τάξεως: Μεταφορά της πρότασης «Το αυτοτελώς χρησιμοποιούμενο 
λογισμικό θεωρείται ενεργό ιατροτεχνολογικό προϊόν» από το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο 
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4 στο Παράρτημα VII, Κανόνας 9.

Τροπολογία 100
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – περίπτωση 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

με κλινική επέμβαση, και να παραμείνει, 
μετά την επέμβαση, στο σημείο όπου 
τοποθετήθηκε.

με κλινική επέμβαση, και να παραμείνει, 
μετά την επέμβαση, στο σημείο όπου 
τοποθετήθηκε, εκτός εάν το προϊόν 
τοποθετείται στα δόντια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το υλικό σφραγίσματος δοντιών αποτελεί απολύτως συνηθισμένο οδοντιατρικό υλικό, το οποίο 
χρησιμοποιείται καθημερινά σε εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς να προκαλεί προβλήματα στην 
υγεία τους. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να υπόκειται στη διαδικασία έκδοσης άδειας 
κυκλοφορίας για προϊόντα υψηλού κινδύνου, δεδομένου ότι οι πραγματικοί κίνδυνοι που 
εγκυμονούν αυτού του είδους τα προϊόντα και εκείνοι που εγκυμονεί το υλικό σφραγίσματος 
δοντιών διαφέρουν σαφώς και αντικειμενικά μεταξύ τους.

Τροπολογία 101
Andreas Schwab

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) ως «ασφάλεια» ορίζεται η απουσία 
ή αποφυγή απαράδεκτων κινδύνων για 
τον ασθενή ή τον χρήστη·

Or. en

Τροπολογία 102
Antonyia Parvanova



PE510.666v02-00 12/83 AM\936505EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) ως «κλινική αξιολόγηση» ορίζεται η 
αξιολόγηση και ανάλυση των κλινικών 
δεδομένων που κυριαρχούν σε ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, με σκοπό να 
εξακριβωθεί η ασφάλεια και οι επιδόσεις 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όταν 
χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται από τον 
κατασκευαστή.

(32) ως «κλινική αξιολόγηση» ορίζεται η 
αξιολόγηση και ανάλυση των κλινικών 
δεδομένων που κυριαρχούν σε ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, με σκοπό να 
εξακριβωθεί η ασφάλεια, οι επιδόσεις και 
η αποτελεσματικότητα του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όταν 
χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται από τον 
κατασκευαστή.

Or. en

Τροπολογία 103
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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) 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 104
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 36 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δημοσιευμένες και/ή αδημοσίευτες
εκθέσεις σχετικά με άλλη κλινική πείρα ως 

– δημοσιευμένες εκθέσεις σχετικά με άλλη 
κλινική πείρα ως προς το υπό εξέταση 
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προς το υπό εξέταση ιατροτεχνολογικό 
προϊόν ή παρόμοιο προϊόν για το οποίο 
μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι ισοδύναμο 
με το υπό εξέταση προϊόν·

ιατροτεχνολογικό προϊόν ή παρόμοιο 
προϊόν για το οποίο μπορεί να αποδειχθεί 
ότι είναι ισοδύναμο με το υπό εξέταση 
προϊόν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας· Τα κλινικά δεδομένα υψηλής ποιότητας είναι θεμελιώδους σημασίας 
για την επαρκή αξιολόγηση της ασφάλειας και των επιδόσεων ενός ιατρικού προϊόντος.

Τροπολογία 105
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) ως «επιδόσεις» ορίζεται η 
ικανότητα ενός προϊόντος να παράγει το 
επιδιωκόμενο από τον κατασκευαστή του 
αποτέλεσμα σχετικά με την εκάστοτε 
ιατρική κατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης 
τεχνικών δυνατοτήτων και κλινικών 
ισχυρισμών·

Or. en

Τροπολογία 106
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) ως «ανάδοχος» ορίζεται ιδιώτης, 
εταιρεία, θεσμικό όργανο ή οργανισμός 
που αναλαμβάνει την ευθύνη για την 
έναρξη και διαχείριση μιας κλινικής 

(37) ως «ανάδοχος» ορίζεται ιδιώτης, 
εταιρεία, θεσμικό όργανο ή οργανισμός 
που αναλαμβάνει την ευθύνη για την 
έναρξη, διαχείριση ή χρηματοδότηση μιας 
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έρευνας· κλινικής έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 107
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40 – εισαγωγικό μέρος

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 υπό δοκιμή, 
συμπεριλαμβανομένης της δυσλειτουργίας 
ή κάθε ανεπάρκειας στις πληροφορίες που 
παρέχονται από τον κατασκευαστή·

Or. en

Τροπολογία 108
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικής 
πράξης, καθορίζει το κανονιστικό 
καθεστώς των οριακών προϊόντων βάσει 
γνωμοδότησης της διεπιστημονικής 
ομάδας εμπειρογνωμόνων της ΕΕ που 
απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες στους 
τομείς των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
των in vitro διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των 
φαρμάκων, των ανθρώπινων ιστών και 
κυττάρων, των καλλυντικών, των 
βιοκτόνων και των τροφίμων. Οι εν λόγω 
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εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 109
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για τα προϊόντα ή τις ομάδες 
προϊόντων που περιέχουν ουσίες ή 
συνδυασμό ουσιών που προορίζονται να 
διεισδύουν στο εσωτερικό του σώματος, 
είτε μέσω σωματικής κοιλότητας είτε 
μέσω της επιφάνειας του σώματος, τα 
οποία έχουν θεωρηθεί ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα από τη διεπιστημονική ομάδα 
εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει την 
ταξινόμηση κινδύνου βάσει των 
πραγματικών κινδύνων και σύμφωνα με 
έγκυρες επιστημονικές αποδείξεις.  Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 110
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει, βάσει της τεχνικής 
προόδου και λαμβανομένων υπόψη των 
προβλεπόμενων χρηστών ή ασθενών, τις 
γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
επιδόσεων που ορίζονται στο παράρτημα 
Ι, καθώς και τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 111
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει, βάσει της τεχνικής 
προόδου και λαμβανομένων υπόψη των 
προβλεπόμενων χρηστών ή ασθενών, τις 
γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
επιδόσεων που ορίζονται στο παράρτημα 
Ι, καθώς και τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τον κατασκευαστή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 112
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει, βάσει της τεχνικής 
προόδου, τα στοιχεία του τεχνικού 
φακέλου που παρατίθεται στο παράρτημα 
ΙΙ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 113
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει, βάσει της τεχνικής 
προόδου, τα στοιχεία του τεχνικού 
φακέλου που παρατίθεται στο παράρτημα 
ΙΙ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 114
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, με 
εξαίρεση τα επί παραγγελία προϊόντα, 
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 κλινικής 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά, σύμφωνα με το μέρος Β του 
παραρτήματος ΧΙΙΙ. Όταν η κλινική 
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, με 
εξαίρεση τα επί παραγγελία προϊόντα, 
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 επαγρύπνησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 62 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 κλινικής 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά, σύμφωνα με το μέρος Β του 
παραρτήματος ΧΙΙΙ.

Όταν η κλινική παρακολούθηση μετά τη 
διάθεση στην αγορά δεν κρίνεται 
απαραίτητη, αυτό δικαιολογείται δεόντως 
και τεκμηριώνεται στο σχέδιο εποπτείας 
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μετά τη διάθεση στην αγορά και υπόκειται 
στην έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Το δεύτερο εδάφιο δεν ισχύει για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατηγορίας ΙΙΙ που ήδη διατίθενται στην 
αγορά θα πρέπει να κοινοποιούν τα συμβάντα στο ηλεκτρονικό σύστημα για καλύτερη εποπτεία 
των προϊόντων αυτών. Για τα προϊόντα υποστήριξης ή διατήρησης των ζωτικών λειτουργιών 
αυτό είναι καίριας σημασίας για τον έγκαιρο εντοπισμό ανεπιθύμητων συμβάντων και 
ελαττωμάτων του προϊόντος πριν εκτεθεί σε αυτό μεγάλος αριθμός ασθενών. Η υποβολή 
αναφορών σε κεντρικό φορέα είναι επίσης σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση των 
συστημάτων αυτόματης παρακολούθησης της κλινικής εμπειρίας, για τη συγκέντρωση των 
απαραίτητων δεδομένων για την καθοδήγηση της περίθαλψης του ασθενούς, καθώς και για τη 
σύγκριση νέων προϊόντων με καθιερωμένα προϊόντα.

Τροπολογία 115
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 διαθέσουν ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊόν για πρώτη φορά στην αγορά, οι 
διανομείς εξακριβώνουν ότι πληρούνται οι 
ακόλουθες απαιτήσεις:

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο διανομέας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του προϊόντος στην αλυσίδα εφοδιασμού. 
Υπεύθυνος για τη γενικότερη ασφάλεια του προϊόντος ή την πληρότητα της τεκμηρίωσης είναι ο 
κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας.

Τροπολογία 116
Anja Weisgerber
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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) εφόσον δεν υπάρχει δήλωση 
συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή του 
εισαγωγέα, ότι το προϊόν συνοδεύεται από 
τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο 
κατασκευαστής σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 7·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο διανομέας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του προϊόντος στην αλυσίδα εφοδιασμού. 
Υπεύθυνος για τη γενικότερη ασφάλεια του προϊόντος ή την πληρότητα της τεκμηρίωσης είναι ο 
κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας.

Τροπολογία 117
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 24 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

Ο διανομέας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του προϊόντος στην αλυσίδα εφοδιασμού. 
Υπεύθυνος για τη γενικότερη ασφάλεια του προϊόντος ή την πληρότητα της τεκμηρίωσης είναι ο 
κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας.

Τροπολογία 118
Anja Weisgerber
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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, 
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.

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, στο 
πλαίσιο του πεδίου δραστηριοτήτων τους,
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, 
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 γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Τροπολογία 119
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, θεσπίζει πρακτικές 
κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα σε 
επίπεδο ΕΕ ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής επανεπεξεργασία 
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ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης που εγγυάται τουλάχιστον το ίδιο 
επίπεδο ασφάλειας και επιδόσεων σε 
σύγκριση με το αρχικό προϊόν. Με τον 
τρόπο αυτόν, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι 
αυτά τα πρότυπα συνάδουν με τις 
τελευταίες επιστημονικές αποδείξεις, τα 
συναφή πρότυπα ISO ή άλλα διεθνή
τεχνικά πρότυπα που έχουν εγκριθεί από 
αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς 
καθορισμού προτύπων, υπό τον όρο ότι 
εγγυώνται τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 
ασφάλειας και επιδόσεων με τα πρότυπα 
ISO.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 120
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων και σε συνεργασία με το διεθνές 
κανονιστικό φόρουμ ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και διεθνείς φορείς 
τυποποίησης, καθορίζει ένα σαφές 
σύνολο προτύπων υψηλής ποιότητας και 
ασφάλειας για την επανεπεξεργασία 
προϊόντων μίας χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
προϋποθέσεων για τους κατασκευαστές 
επανεπεξεργασμένων προϊόντων.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3.



AM\936505EL.doc 23/83 PE510.666v02-00

EL

Or. en

Τροπολογία 121
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κατασκευαστής εμφυτεύσιμου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος παρέχει,
μαζί με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, μια
κάρτα εμφυτεύματος, η οποία δίνεται στον 
συγκεκριμένο ασθενή στον οποίο έχει 
εμφυτευθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν.

1. Ο κατασκευαστής εμφυτεύσιμου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, που 
διατίθεται σε αποστειρωμένη 
συσκευασία, διαθέτει εκ των προτέρων 
στον επαγγελματία του υγειονομικού 
κλάδου ή σε οιοδήποτε συναφές άτομο, 
στον συγκεκριμένο ασθενή στον οποίο 
πρόκειται να εμφυτευθεί το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, τις πληροφορίες 
που θα περιληφθούν σε διαβατήριο ή 
κάρτα εμφυτεύματος.

Or. en

Τροπολογία 122
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, δεν 
ισχύει για τα σφραγίσματα δοντιών, για  
τους αγκτήρες και για τα ράμματα. 

Or. fr

Τροπολογία 123
Andreas Schwab
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ακόλουθα εμφυτεύματα εξαιρούνται 
από την εν λόγω υποχρέωση: ράμματα, 
συνδετήρες, οδοντικά εμφυτεύματα, 
βίδες, ελάσματα και εξαρτήματα 
ορθοδοντικών εμφυτευμάτων.

Or. en

Τροπολογία 124
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, επικαιροποιεί τακτικά τον 
κατάλογο των εμφυτεύσιμων προϊόντων 
που δεν χρειάζεται να πληρούν την 
υποχρέωση αυτή. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 125
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) μια σύντομη περιγραφή των 
χαρακτηριστικών του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των 
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χρησιμοποιούμενων υλικών.

Or. en

Τροπολογία 126
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) τα πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα 
που ενδέχεται να σημειωθούν βάσει των 
υφιστάμενων δεδομένων από την κλινική 
αξιολόγηση και έρευνα.

Or. en

Τροπολογία 127
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
εθνικές διατάξεις που να απαιτούν από 
την κάρτα εμφυτεύματος να περιέχει 
επίσης πληροφορίες σχετικά με μέτρα 
περίθαλψης μετεγχειρητικής 
παρακολούθησης και να υπογράφεται 
τόσο από τον ασθενή όσο και από τον 
χειρουργό που ήταν υπεύθυνος για την 
εγχείρηση.

Or. en

Τροπολογία 128
Sirpa Pietikäinen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – 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 129
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – 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. Διατίθεται σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετάφραση των δηλώσεων συμμόρφωσης ΕΕ σε πολλές γλώσσες είναι επαχθής διαδικασία 
και κρίνεται περιττή.
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Τροπολογία 130
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει το ελάχιστο περιεχόμενο 
της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ που 
παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ, βάσει 
της τεχνικής προόδου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 131
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο καθιστά διαθέσιμο στην αγορά ένα 
αντικείμενο το οποίο προορίζεται ειδικά να 
αντικαταστήσει ένα ταυτόσημο ή παρόμοιο 
αναπόσπαστο μέρος ή δομικό στοιχείο 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που είναι 
ελαττωματικό ή έχει φθαρεί, με σκοπό να 
συντηρηθεί ή να αποκατασταθεί η 
λειτουργία του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος χωρίς να μεταβληθούν 
ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο καθιστά διαθέσιμο στην αγορά ένα 
αντικείμενο το οποίο προορίζεται ειδικά να 
αντικαταστήσει ένα ταυτόσημο ή παρόμοιο 
αναπόσπαστο μέρος ή δομικό στοιχείο 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που είναι 
ελαττωματικό ή έχει φθαρεί, με σκοπό να 
συντηρηθεί ή να αποκατασταθεί η 
λειτουργία του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος χωρίς να μεταβληθούν τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας ή οι επιδόσεις 
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ή οι επιδόσεις του, εξασφαλίζει ότι το 
αντικείμενο δεν επηρεάζει δυσμενώς την 
ασφάλεια και τις επιδόσεις του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Τα στοιχεία 
τεκμηρίωσης διατηρούνται στη διάθεση 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.

του, εξασφαλίζει ότι το αντικείμενο δεν 
επηρεάζει δυσμενώς την ασφάλεια και τις 
επιδόσεις του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης 
διατηρούνται στη διάθεση των αρμόδιων 
αρχών των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 132
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο καθιστά διαθέσιμο στην αγορά ένα 
αντικείμενο το οποίο προορίζεται ειδικά να 
αντικαταστήσει ένα ταυτόσημο ή παρόμοιο 
αναπόσπαστο μέρος ή δομικό στοιχείο 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που είναι 
ελαττωματικό ή έχει φθαρεί, με σκοπό να 
συντηρηθεί ή να αποκατασταθεί η 
λειτουργία του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος χωρίς να μεταβληθούν 
ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
ή οι επιδόσεις του, εξασφαλίζει ότι το 
αντικείμενο δεν επηρεάζει δυσμενώς την 
ασφάλεια και τις επιδόσεις του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Τα στοιχεία 
τεκμηρίωσης διατηρούνται στη διάθεση 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο καθιστά διαθέσιμο στην αγορά ένα 
αντικείμενο το οποίο προορίζεται ειδικά να 
αντικαταστήσει ένα ταυτόσημο ή παρόμοιο 
αναπόσπαστο μέρος ή δομικό στοιχείο 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που είναι 
ελαττωματικό ή έχει φθαρεί, με σκοπό να 
συντηρηθεί ή να αποκατασταθεί η 
λειτουργία του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος χωρίς να μεταβληθούν 
ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
ή οι επιδόσεις του, εξασφαλίζει ότι το 
αντικείμενο δεν επηρεάζει δυσμενώς την 
ασφάλεια και τις επιδόσεις του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Για 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
αποτελούνται από περισσότερα του ενός 
εμφυτεύσιμα μέρη διασφαλίζεται επίσης 
ότι το εν λόγω αντικείμενο δεν απαιτεί 
την αντικατάσταση του συνόλου του 
προϊόντος λόγω ασυμβατότητας με το 
λειτουργικό μέρος αυτού. Τα στοιχεία 
τεκμηρίωσης διατηρούνται στη διάθεση 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.

Or. en
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Τροπολογία 133
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα αντικείμενο το οποίο προορίζεται 
ειδικά να αντικαταστήσει μέρος ή δομικό 
στοιχείο ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και το οποίο μεταβάλλει 
ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
ή επιδόσεων του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος θεωρείται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν.

2. Ένα αντικείμενο το οποίο προορίζεται 
ειδικά να αντικαταστήσει μέρος ή δομικό 
στοιχείο ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και το οποίο μεταβάλλει τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας ή επιδόσεων 
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
θεωρείται ιατροτεχνολογικό προϊόν και 
πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζει ο 
παρών κανονισμός.

Or. en

Τροπολογία 134
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
ανακαινίζει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν 
σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του 
κατασκευαστή αυτού εξασφαλίζει ότι η 
ανακαίνιση δεν θίγει την ασφάλεια και τις 
επιδόσεις του προϊόντος. 

Or. en

Τροπολογία 135
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 β (νέα)



PE510.666v02-00 30/83 AM\936505EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
ανακαινίζει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν 
είτε απουσία επίσημων οδηγιών εκ 
μέρους του κατασκευαστή του προϊόντος 
ή αγνοώντας ή παραβιάζοντας τις εν 
λόγω οδηγίες ώστε να το καταστήσει 
κατάλληλο προς περαιτέρω χρήση εντός 
της Ένωσης θεωρείται κατασκευαστής 
του ανακαινισμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και αναλαμβάνει τις 
υποχρεώσεις που βαρύνουν τους 
κατασκευαστές όπως ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 136
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Επικαιροποιείται με τα αποτελέσματα 
της έκθεσης αξιολόγησης της κλινικής 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά που αναφέρεται στο τμήμα 3 του 
μέρους Β του παραρτήματος ΧΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 137
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το έννομο συμφέρον της προστασίας (β) το έννομο συμφέρον της προστασίας 
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εμπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών· εμπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών, υπό 
τον όρο ότι δεν έρχεται σε σύγκρουση με 
την προστασία της δημόσιας υγείας·

Or. pt

Τροπολογία 138
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 8 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) τη συμβατότητα με άλλα συστήματα 
ιχνηλασιμότητας που χρησιμοποιούνται 
από τα ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Or. fr

Τροπολογία 139
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 8 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε β) τη δυνατότητα σύγκρισης με τα 
συστήματα ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
διατίθενται ήδη στην αγορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων είναι σημαντική η τεχνολογική συμβατότητα των 
συστημάτων ιχνηλασιμότητας.
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Τροπολογία 140
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, δημιουργεί και διαχειρίζεται ένα 
ηλεκτρονικό σύστημα με σκοπό την 
αντιπαραβολή και την επεξεργασία των 
απαραίτητων και αναλογικών 
πληροφοριών για την περιγραφή και την 
ταυτοποίηση ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και για την ταυτοποίηση του 
κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και του 
εισαγωγέα. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις 
πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται 
από τους οικονομικούς φορείς 
περιλαμβάνονται στο μέρος Α του 
παραρτήματος V.

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, δημιουργεί και διαχειρίζεται ένα 
ηλεκτρονικό σύστημα με σκοπό την 
αντιπαραβολή και την επεξεργασία των 
απαραίτητων και αναλογικών 
πληροφοριών για την περιγραφή και την 
ταυτοποίηση ενός ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και για την ταυτοποίηση του 
κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και του 
εισαγωγέα. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις 
πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται 
από τους οικονομικούς φορείς 
περιλαμβάνονται στο μέρος Α του 
παραρτήματος V. Η Επιτροπή αποφασίζει 
επί μίας κοινής γλώσσας ως 
υποχρεωτικής γλώσσας για την 
καταχώριση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμητέο να υπάρχει μία και μόνο υποχρεωτική γλώσσα για την καταχώριση.

Τροπολογία 141
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από τη διάθεση ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά, 
εκτός των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
επί παραγγελία και των προϊόντων υπό 
δοκιμή, ο κατασκευαστής ή ο 

2. Πριν από τη διάθεση ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά, 
εκτός των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
επί παραγγελία και των προϊόντων υπό 
δοκιμή, ο κατασκευαστής ή ο 
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εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 
υποβάλλει στο ηλεκτρονικό σύστημα τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 
υποβάλλει στο ηλεκτρονικό σύστημα τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Εξασφαλίζεται ότι εκτός 
της καταχώρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
δεν μπορεί να απαιτηθεί επιπροσθέτως 
καταχώριση σε εθνικό επίπεδο στα 
επιμέρους κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι, εκτός της καταχώρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν μπορεί να 
απαιτηθεί η καταχώριση σε εθνικό επίπεδο σε επιμέρους χώρες της ΕΕ.

Τροπολογία 142
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 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 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. Συντάσσεται 
με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφής για 
τον προβλεπόμενο χρήστη. Η εν λόγω 
περίληψη συνοδεύεται από το σύνολο 
δεδομένων που συλλέγονται κατά την 
κλινική έρευνα και την κλινική 
παρακολούθηση 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 42, και επικυρώνεται από τον 
οργανισμό αυτό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μέσω της Eudamed θα πρέπει να διατίθεται στο κοινό μια εύχρηστη συνοπτική έκθεση καθώς 
και το πλήρες σύνολο κλινικών δεδομένων προς ανάλυση από ανεξάρτητους κλινικούς 
ερευνητές ή επαγγελματίες στον τομέα της υγείας.

Τροπολογία 143
António Fernando Correia de Campos

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 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. Βάσει της εν 
λόγω ανταλλαγής πληροφοριών και βάσει 
των βέλτιστων πρακτικών που έχουν 
καθιερωθεί στα κράτη μέλη, η Επιτροπή, 
εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, θεσπίζει 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διαδικασίες αξιολόγησης, ορισμού και 
κοινοποίησης των οργανισμών 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για 
την παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών, διαδικασίες που πρέπει να 
εφαρμόζονται από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 144
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που παρατίθενται στο παράρτημα VI, 
βάσει της τεχνικής προόδου και 
λαμβανομένων υπόψη των ελάχιστων 
απαιτήσεων για την αξιολόγηση 
συγκεκριμένων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων ή κατηγοριών ή ομάδων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 145
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η υπεργολαβία περιορίζεται μόνο σε 
συγκεκριμένα καθήκοντα που σχετίζονται 
με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και 
η αναγκαιότητα χρήσης της 
υπεργολαβίας για τα καθήκοντα αυτά 
αιτιολογείται δεόντως στην εθνική αρχή.

Or. en

Τροπολογία 146
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τυχόν θυγατρικές επιχειρήσεις του 
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υποψήφιου οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που συμμετέχουν στη 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, ιδίως εκείνες που είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, 
υπόκεινται στον μηχανισμό αίτησης 
κοινοποίησης και στη σχετική 
αξιολόγηση που περιγράφεται στο άρθρο 
32.

Or. pt

Τροπολογία 147
Andreas Schwab

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 μπορούν να κοινοποιούν 
μόνο οργανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος VI και οι 
οποίοι έχουν περάσει επιτυχώς μια 
αρχική αξιολόγηση εκ μέρους της κοινής 
ομάδας αξιολόγησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 32 παράγραφος 3 και έχουν λάβει 
θετική σύσταση από το ΣΟΙΠ σύμφωνα 
με το άρθρο 44α.

Or. en

Τροπολογία 148
Ashley Fox

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 

8. Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή 
διατυπώνουν αντιρρήσεις βάσει της 
παραγράφου 7, η Επιτροπή ενημερώνει το 
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αναστέλλεται. Στην περίπτωση 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.

ΣΟΙΠ εντός 5 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 
40 ημέρες από την ημερομηνία που 
ενημερώθηκε.

Or. en

Τροπολογία 149
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση βάσει 
της παραγράφου 7 ή εάν το ΣΟΙΠ ή η 
Επιτροπή, αφού ζητηθεί η γνώμη τους
βάσει της παραγράφου 8, εκφράσουν τη 
γνώμη ότι η κοινοποίηση μπορεί να γίνει 
αποδεκτή εν όλω ή εν μέρει, η Επιτροπή 
δημοσιεύει την κοινοποίηση.

9. Εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση βάσει 
της παραγράφου 7 ή εάν το ΣΟΙΠ, αφού 
ζητηθεί η γνώμη του βάσει της 
παραγράφου 8, εκφράσει τη γνώμη ότι η 
κοινοποίηση μπορεί να γίνει αποδεκτή εν 
όλω, η Επιτροπή δημοσιεύει την 
κοινοποίηση αναλόγως.
Εάν το ΣΟΙΠ, αφού ζητηθεί η γνώμη του 
βάσει της παραγράφου 8, διατυπώσει 
αντίρρηση, το κοινοποιούν κράτος μέλος 
εκδίδει γραπτή απάντηση στη γνώμη του 
ΣΟΙΠ εντός 28 ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής αυτής. Η 
απάντηση αυτή καλύπτει τις αντιρρήσεις 
που διατυπώνονται στη γνώμη, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
σκοπεύει να λάβει το κοινοποιούν κράτος 
μέλος ώστε να αρθούν οι αντιρρήσεις.
Η Επιτροπή δημοσιεύει την κοινοποίηση 
μαζί με μια σύνοψη της γνώμης του 
ΣΟΙΠ και της απάντησης του κράτους 
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μέλους πάραυτα μόλις λάβει την 
απάντηση.

Or. en

Τροπολογία 150
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τρία έτη μετά την κοινοποίηση ενός 
κοινοποιημένου οργανισμού, και κατόπιν 
ανά τριετία, η αξιολόγηση για να 
διαπιστωθεί αν ο κοινοποιημένος 
οργανισμός εξακολουθεί να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα VI διενεργείται 
από την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς στο 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος 
οργανισμός και από κοινή ομάδα 
αξιολόγησης που ορίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 32 παράγραφοι 3 
και 4. Ύστερα από αίτηση της Επιτροπής ή 
ενός κράτους μέλους, το ΣΟΙΠ μπορεί να 
αρχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης που 
περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο 
οποιαδήποτε στιγμή κατά την οποία 
υπάρχει εύλογη ανησυχία για τη διαρκή 
συμμόρφωση ενός κοινοποιημένου 
οργανισμού με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος VI.

4. Δύο έτη μετά την κοινοποίηση ενός 
κοινοποιημένου οργανισμού, και κατόπιν 
ανά διετία, η αξιολόγηση για να 
διαπιστωθεί αν ο κοινοποιημένος 
οργανισμός εξακολουθεί να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα VI διενεργείται 
από την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς στο 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος 
οργανισμός και από κοινή ομάδα 
αξιολόγησης που ορίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 32 παράγραφοι 3 
και 4. Ύστερα από αίτηση της Επιτροπής ή 
ενός κράτους μέλους, το ΣΟΙΠ μπορεί να 
αρχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης που 
περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο 
οποιαδήποτε στιγμή κατά την οποία 
υπάρχει εύλογη ανησυχία για τη διαρκή 
συμμόρφωση ενός κοινοποιημένου 
οργανισμού με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος VI.

Or. en

Τροπολογία 151
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1
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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, μεταξύ άλλων μέσω 
αιφνιδιαστικής επιθεώρησης του 
κοινοποιημένου οργανισμού από την 
κοινή ομάδα αξιολόγησης, η σύνθεση της 
οποίας πληροί τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφος 3.

Or. pt

Τροπολογία 152
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από τη λήψη 
απόφασης, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στο 
ΣΟΙΠ και στην Επιτροπή την 
προβλεπόμενη απόφαση.

Τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από τη λήψη 
απόφασης, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στο 
ΣΟΙΠ και στην Επιτροπή την 
προβλεπόμενη απόφαση. Η τελική 
απόφαση καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό 
στη Eudamed.

Or. en

Τροπολογία 153
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί, ύστερα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, να αποφασίσει, με 
εκτελεστικές πράξεις, την εφαρμογή των 
κριτηρίων ταξινόμησης που ορίζονται στο 
παράρτημα VII σε ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊόν ή κατηγορία ή ομάδα 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με σκοπό 
την ταξινόμησή τους.

3. Η Επιτροπή μπορεί, ύστερα από αίτηση
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, να αποφασίσει, με 
εκτελεστικές πράξεις, την εφαρμογή των 
κριτηρίων ταξινόμησης που ορίζονται στο 
παράρτημα VII σε ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊόν ή κατηγορία ή ομάδα 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με σκοπό 
την ταξινόμησή τους. Η απόφαση αυτή 
πρέπει να ληφθεί ειδικότερα για να 
επιλύσει αντικρουόμενες αποφάσεις 
μεταξύ κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 154
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Βάσει της τεχνικής προόδου και των 
στοιχείων που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητες επαγρύπνησης και 
εποπτείας της αγοράς που περιγράφονται 
στα άρθρα 61 έως 75, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 89 όσον αφορά τα ακόλουθα:

διαγράφεται

α) για να αποφασίσει ότι ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ή κατηγορία ή 
ομάδα ιατροτεχνολογικών προϊόντων θα 
πρέπει, κατά παρέκκλιση από τα κριτήρια 
ταξινόμησης που ορίζονται στο 
παράρτημα VII, να ταξινομηθεί σε άλλη 
κατηγορία·
β) να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τα 
κριτήρια ταξινόμησης του παραρτήματος 
VII.



AM\936505EL.doc 41/83 PE510.666v02-00

EL

Or. en

Τροπολογία 155
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 10 – 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 της 
διαδικασίας 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 156
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Το είδος και η έκταση των 
αιφνιδιαστικών ελέγχων, καθώς και το 
κόστος για τον οικονομικό φορέα το 
οποίο προκαλείται εξαιτίας 
αιφνιδιαστικών ελέγχων, μπορούν να 
προσμετρώνται στους τακτικούς 
ελέγχους, εφόσον κατά τη διάρκεια των 
αιφνιδιαστικών ελέγχων δεν υπήρξαν 
σημαντικές επικρίσεις. Η μορφή και η 
διεξαγωγή των αιφνιδιαστικών ελέγχων 
πρέπει, εν προκειμένω, να λαμβάνει 
πάντα υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας, συνυπολογίζοντας ιδίως 
τον κίνδυνο που ενδέχεται να εγκυμονεί 
ένα προϊόν.
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Or. de

Τροπολογία 157
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Βάσει της τεχνικής προόδου και των 
στοιχείων που προκύπτουν από τον 
ορισμό και την παρακολούθηση των 
κοινοποιημένων οργανισμών, που 
προβλέπονται στα άρθρα 28 έως 40, ή 
από τις δραστηριότητες επαγρύπνησης 
και εποπτείας που περιγράφονται στα 
άρθρα 61 έως 75, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
προβλέπονται στα παραρτήματα VIII έως 
XI.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιγραφή των διαδικασιών αξιολόγησης συμμόρφωσης αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 
νομοθεσίας και επομένως σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης δεν μπορεί να τροποποιηθεί 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 158
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Βάσει της τεχνικής προόδου και των 
στοιχείων που προκύπτουν από τον 
ορισμό και την παρακολούθηση των 

διαγράφεται
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κοινοποιημένων οργανισμών, που 
προβλέπονται στα άρθρα 28 έως 40, ή 
από τις δραστηριότητες επαγρύπνησης 
και εποπτείας που περιγράφονται στα 
άρθρα 61 έως 75, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
προβλέπονται στα παραρτήματα VIII έως 
XI.

Or. en

Τροπολογία 159
Andreas Schwab

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 
στην κοινοποίησή του την προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως την 
κοινοποίηση και τα συνοδευτικά έγγραφα 
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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 
πληροφορίες που ζητήθηκαν, η 
προθεσμία για παρατηρήσεις που 
αναφέρεται στην πρώτη περίοδο της 
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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 τήρηση 
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 προβλέπεται 
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 αριθμού των σοβαρών 
περιστατικών που έχουν αναφερθεί 
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 
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προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3. 

Or. en

Τροπολογία 160
Ashley Fox

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 
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 
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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 
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 
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παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένης 
δέουσας αιτιολόγησης για τη μη τήρηση 
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 προβλέπεται 
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 
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 αριθμού των σοβαρών 
περιστατικών που έχουν αναφερθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 61 όσον αφορά μια 
συγκεκριμένη κατηγορία ή ομάδα 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων·

δ) σοβαρές ανακολουθίες στην 
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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 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3. 

Or. en

Τροπολογία 161
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44α
Έλεγχος των κοινοποιημένων 

οργανισμών και των εθνικών αρχών που 
είναι αρμόδιες για τους κοινοποιημένους 

οργανισμούς 
1. Το ΣΟΙΠ εξασφαλίζει την 
ευθυγράμμιση της αρχικής αξιολόγησης, 
του χαρακτηρισμού, της κοινοποίησης 
και της εποπτείας των κοινοποιημένων 
οργανισμών, καθώς και την 
ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων 
κοινοποίησης και εποπτείας των 
αρμόδιων για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς εθνικών αρχών.
2. Για την επίτευξη του στόχου που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 σχετικά με 
την ευθυγράμμιση που αφορά τις 
αρμόδιες για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς εθνικές αρχές, το ΣΟΙΠ 
καθορίζει αναλυτικούς κανόνες για 
αξιολογήσεις από ομολόγους των 
αρμόδιων για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς εθνικών αρχών δυνάμει του 
άρθρου 28 παράγραφος 8. Οι εν λόγω 
κανόνες εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε 
όλες τις αξιολογήσεις από ομολόγους που 
εκπονούνται κάθε δεύτερο έτος από τις 
αρμόδιες για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς εθνικές αρχές, σύμφωνα με 
το ετήσιο σχέδιο για την αξιολόγηση από 
ομολόγους δυνάμει του άρθρου 28 
παράγραφος 8.
3. Τα μέλη του ΣΟΙΠ συμμετέχουν στις 
αξιολογήσεις από ομολόγους των 
αρμόδιων για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς εθνικών αρχών σύμφωνα με 
το άρθρο 28 παράγραφος 8.
4. Το ΣΟΙΠ θεσπίζει αναλυτικές 
απαιτήσεις ως προς τα προσόντα των 
ελεγκτών εμπειρογνωμόνων που 
συμμετέχουν στις αξιολογήσεις από 
ομολόγους σύμφωνα με το άρθρο 28 
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παράγραφος 8.
5. Για την επίτευξη του στόχου που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 σχετικά με 
την ευθυγράμμιση που αφορά τις 
αρμόδιες για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς εθνικές αρχές, το ΣΟΙΠ 
διαθέτει εμπειρογνώμονες ειδικευμένους 
στην αξιολόγηση των οργανισμών 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και των 
κοινοποιημένων οργανισμών. 
Τουλάχιστον δύο ειδικευμένοι 
εμπειρογνώμονες συμμετέχουν στις 
κοινές ομάδες αξιολόγησης για την 
αξιολόγηση των οργανισμών αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 
32 παράγραφος 3 και των 
κοινοποιημένων οργανισμών σύμφωνα με 
το άρθρο 35 παράγραφος 4.
6. Για την επίτευξη του στόχου που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 σχετικά με 
την ευθυγράμμιση που αφορά τις 
αρμόδιες για τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς εθνικές αρχές, το ΣΟΙΠ 
ορίζει τις αναλυτικές απαιτήσεις 
προσόντων για τους εμπειρογνώμονές του 
που συμμετέχουν στην αξιολόγηση των 
οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και των κοινοποιημένων 
οργανισμών.
7. Το ΣΟΙΠ εξετάζει τη γνώμη που 
υποβάλλει η κοινή ομάδα αξιολόγησης 
σχετικά με την έκθεση αξιολόγησης και 
το σχέδιο κοινοποίησης σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παράγραφος 6 και αποφασίζει 
εάν θα διατυπώσει θετική ή αρνητική 
σύσταση. Η εν λόγω σύσταση 
υποβάλλεται στην Επιτροπή και στην 
αρμόδια για τον κοινοποιημένο οργανισμό 
εθνική αρχή.
8. Ως περαιτέρω μέτρο για την επίτευξη 
του στόχου που ορίζεται στην παράγραφο 
1 σχετικά με την ευθυγράμμιση που 
αφορά τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς, το ΣΟΙΠ ορίζει 
αναλυτικούς εναρμονισμένους κανόνες 
που εφαρμόζονται υποχρεωτικά στις 
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αξιολογήσεις των οργανισμών 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και στις 
κοινοποιήσεις τους ως κοινοποιημένων 
οργανισμών.
Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν:
α) Προϋποθέσεις για την αξιολόγηση και 
την κοινοποίηση ως κοινοποιημένου 
οργανισμού, μεταξύ των οποίων
- προϋποθέσεις ως προς την οργάνωση, 
το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, τις 
διαδικασίες·
- προϋποθέσεις ως προς τους 
απαραίτητους πόρους, 
συμπεριλαμβανομένων των προσόντων 
και της κατάρτισης·
- ειδικές προϋποθέσεις ως προς τους 
ελεγκτές και τους τεχνικούς αξιολογητές 
των κοινοποιημένων οργανισμών·
- ειδικές προϋποθέσεις σχετικά με τα 
εργαστήρια δοκιμών, 
συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων·
- ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στις 
διαδικασίες αποστείρωσης, 
βιοσυμβατότητας, στα προϊόντα που 
περιέχουν ιστούς και κύτταρα 
ανθρώπινης και ζωικής προέλευσης, και 
στην κλινική αξιολόγηση·
- προϋποθέσεις ως προς την ανεξαρτησία, 
την αμεροληψία και την 
εμπιστευτικότητα.
β) Αναλυτικοί κανόνες για τις αρχικές 
αξιολογήσεις και τις αξιολογήσεις 
εποπτείας: 
- οι αξιολογήσεις εποπτείας διενεργούνται 
σε τακτική βάση, τουλάχιστον ετησίως.
- οι αξιολογήσεις εποπτείας διενεργούνται 
επί τόπου και καλύπτουν την αξιολόγηση 
των πιστοποιήσεων διαχείρισης 
ποιότητας, των εξετάσεων τύπου και των 
εξετάσεων του φακέλου σχεδιασμού, τις 
κλινικές αξιολογήσεις και τα σχέδια 
εποπτείας μετά τη διάθεση στην αγορά· 
ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στα 
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ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
Κατηγορίας ΙΙΙ και στα πρωτότυπα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
γ) Κανόνες και κριτήρια για αξιολογήσεις 
εποπτείας λόγω εύλογης υποψίας·
 οι αξιολογήσεις διενεργούνται κατά κύριο 
λόγο αιφνιδιαστικά·
δ) Κανόνες για τον περιορισμό ή την 
απόσυρση κοινοποιήσεων·
ε) Κανόνες για μια διαδικασία 
επιδιαιτησίας σε ενδεχόμενη διαφωνία επί 
αρνητικής σύστασης αρχικής 
αξιολόγησης ή περιορισμού ή απόσυρσης 
κοινοποίησης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 44 α (νέο) αντικαθιστά το άρθρο 44.

Τροπολογία 162
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις που η απόδειξη της 
συμμόρφωσης με τις γενικές απαιτήσεις 
ασφάλειας και επιδόσεων με βάση τα 
κλινικά δεδομένα δεν θεωρείται σκόπιμη, 
η εξαίρεση αυτή αιτιολογείται επαρκώς με 
βάση τα αποτελέσματα της διαχείρισης του 
κινδύνου που εφαρμόζει ο κατασκευαστής 
και την εξέταση των λεπτομερών 
στοιχείων σχετικά με την αλληλεπίδραση 
μεταξύ του προϊόντος και του ανθρώπινου 
σώματος, τις επιδιωκόμενες κλινικές 
επιδόσεις και τους ισχυρισμούς των 
κατασκευαστών. Η ικανότητα απόδειξης 
της συμμόρφωσης με τις γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων μόνο 

3. Με την εξαίρεση των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
Κατηγορίας ΙΙΙ, στις περιπτώσεις που η 
απόδειξη της συμμόρφωσης με τις γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων με 
βάση τα κλινικά δεδομένα δεν θεωρείται 
σκόπιμη, η εξαίρεση αυτή αιτιολογείται 
επαρκώς με βάση τα αποτελέσματα της 
διαχείρισης του κινδύνου που εφαρμόζει ο 
κατασκευαστής και την εξέταση των 
λεπτομερών στοιχείων σχετικά με την 
αλληλεπίδραση μεταξύ του προϊόντος και 
του ανθρώπινου σώματος, τις 
επιδιωκόμενες κλινικές επιδόσεις και τους 
ισχυρισμούς των κατασκευαστών. Η 
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βάσει των αποτελεσμάτων των μεθόδων μη 
κλινικών δοκιμών, συμπεριλαμβανομένης 
της αξιολόγησης των επιδόσεων, της 
συγκριτικής αξιολόγησης και της 
προκλινικής αξιολόγησης, πρέπει να 
τεκμηριώνεται δεόντως στον τεχνικό 
φάκελο που αναφέρεται στο παράρτημα II.

ικανότητα απόδειξης της συμμόρφωσης με 
τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
επιδόσεων μόνο βάσει των αποτελεσμάτων 
των μεθόδων μη κλινικών δοκιμών, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των επιδόσεων, της συγκριτικής 
αξιολόγησης και της προκλινικής 
αξιολόγησης, πρέπει να τεκμηριώνεται 
δεόντως στον τεχνικό φάκελο που 
αναφέρεται στο παράρτημα II. 

Η απαλλαγή από την απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων 
βάσει κλινικών δεδομένων δυνάμει της 
πρώτης παραγράφου υπόκειται στην 
πρότερη έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί ένα νομικό κενό που θα καθιστούσε εύκολη την αυτοεξαίρεση από 
κλινικές αξιολογήσεις, συγκεκριμένα όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού 
κινδύνου.

Τροπολογία 163
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κλινική αξιολόγηση και τα 
αποτελέσματά της τεκμηριώνονται σε 
έκθεση κλινικής αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο τμήμα 6 του μέρους Α του 
παραρτήματος ΧΙΙΙ, η οποία 
περιλαμβάνεται στον τεχνικό φάκελο 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ για το 
σχετικό προϊόν ή υπάρχει παραπομπή σε 
αυτήν.

5. Η κλινική αξιολόγηση και τα 
αποτελέσματά της τεκμηριώνονται σε 
έκθεση κλινικής αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο τμήμα 6 του μέρους Α του 
παραρτήματος ΧΙΙΙ, η οποία 
περιλαμβάνεται στον τεχνικό φάκελο 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ για το 
σχετικό προϊόν και καθίσταται διαθέσιμη 
στο κοινό μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 
53 ταυτόχρονα με τη διάθεση του 
προϊόντος στην αγορά.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε κλινικά δεδομένα είναι ουσιώδους σημασίας για τη διατήρηση της διαφάνειας 
του συστήματος και για την ανάλυση από ανεξάρτητες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ιατρικές 
οργανώσεις.

Τροπολογία 164
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται ως κατηγορίας ΙΙΙ και για 
εμφυτεύσιμα προϊόντα, η σύνοψη περί 
ασφάλειας και κλινικών επιδόσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 
επικαιροποιείται τουλάχιστον σε ετήσια 
βάση με εκθέσεις κλινικών αξιολογήσεων.

Or. en

Τροπολογία 165
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κλινικές έρευνες υπόκεινται στις 
διατάξεις των άρθρων 50-60 και του 
παραρτήματος XIV εάν ο σκοπός της 
διενέργειάς τους είναι ένας ή περισσότεροι 
από τους ακόλουθους:

1. Οι κλινικές έρευνες, είτε διενεργούνται 
με σκοπό τη διάθεση στην αγορά ενός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος είτε για τη 
μελέτη αυτού μετά τη διάθεση στην 
αγορά, υπόκεινται στις διατάξεις των 
άρθρων 50-60 και του παραρτήματος XIV 
εάν ο σκοπός της διενέργειάς τους είναι 
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προτύπων ποιότητας και ηθικών αρχών.

Τροπολογία 166
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πρόσωπα που αξιολογούν την αίτηση δεν 
έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα, είναι 
ανεξάρτητα από τον ανάδοχο, από τον 
οργανισμό στον οποίο βρίσκεται(-ονται) 
ο(οι) τόπος(-οι) της έρευνας, από τους 
συμμετέχοντες ερευνητές, και είναι 
ανεπηρέαστα από οποιαδήποτε άλλη 
αθέμιτη επιρροή. 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 
πραγματοποίηση της κλινικής έρευνας 
υπόκειται στη θετική γνωμοδότηση της 
αρμόδιας επιτροπής δεοντολογίας.

Or. en

Τροπολογία 167
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προστασία εμπορικώς ευαίσθητων 
πληροφοριών·

(β) προστασία εμπορικώς ευαίσθητων 
πληροφοριών· τα δεδομένα σχετικά με 
ανεπιθύμητα συμβάντα και τα δεδομένα 
ασφαλείας δεν θεωρούνται εμπορικώς 
ευαίσθητες πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 168
António Fernando Correia de Campos

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 και στο άρθρο 53 παράγραφος 1 
στοιχείο 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 αποτρέπεται η πρόσβαση του 
κοινού και ανεξάρτητων ακαδημαϊκών σε δεδομένα σχετικά με κλινικά ανεπιθύμητα συμβάντα.
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Τροπολογία 169
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 για τον καθορισμό των 
τεχνικών προϋποθέσεων και 
παραμέτρων, ώστε να είναι δυνατή η 
διαλειτουργικότητα με τη βάση δεδομένων 
της ΕΕ που δημιουργείται σύμφωνα με το 
άρθρο […] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…/…] για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων 
προοριζομένων για τον άνθρωπο.

Or. en

Τροπολογία 170
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – 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 
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 δεόντως 
αιτιολογημένους λόγους.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός των λόγων απόρριψης, σύμφωνα με το αρχικό κείμενο, θα οδηγούσε εσφαλμένα 
στην εξαίρεση ορισμένων πτυχών, όπως είναι τα δεδομένα που δεν είναι επαρκώς συναφή ή 
αξιόπιστα και άλλα θέματα δεοντολογίας. Οι τροποποιήσεις σε κλινικές έρευνες που προτείνουν 
οι ανάδοχοι δεν πρέπει να έχουν ως συνέπεια την υποβάθμιση των επιστημονικών προτύπων ή 
των προτύπων δεοντολογίας βάσει εμπορικών συμφερόντων.

Τροπολογία 171
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η αξιολόγηση εκ μέρους του κράτους 
μέλους του αιτήματος του αναδόχου για 
ουσιαστική τροποποίηση κλινικής 
έρευνας συνάδει με το άρθρο 51 
παράγραφος 6.

Or. en

Τροπολογία 172
António Fernando Correia de Campos

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, το εν λόγω κράτος 
μέλος ανακοινώνει τα δεδομένα αυτά και 
την απόφασή του και τους σχετικούς 
λόγους σε όλα τα κράτη μέλη και στην 
Επιτροπή μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 53.
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Or. en

Τροπολογία 173
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
τον πρόωρο τερματισμό σε ένα κράτος 
μέλος και σχετικά με τη λήξη της 
συνολικής κλινικής έρευνας. Η ενημέρωση 
αυτή πραγματοποιείται μέσα σε 15 ημέρες 
από το τέλος της κλινικής έρευνας σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 174
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Μέσα σε ένα έτος από το τέλος της 
κλινικής έρευνας, ο ανάδοχος υποβάλλει 
στα σχετικά κράτη μέλη περίληψη των 
αποτελεσμάτων της κλινικής έρευνας σε 
μορφή έκθεσης κλινικής έρευνας που 
αναφέρεται στο τμήμα 2.7 του κεφαλαίου I 
του παραρτήματος XIV, μαζί με όλα τα 
δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί κατά 
τις κλινικές έρευνες, 
συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών 
στοιχείων. Ωστόσο, εάν, για 
επιστημονικούς λόγους, δεν είναι δυνατό 
να υποβληθεί η έκθεση της κλινικής 
έρευνας μέσα σε ένα έτος, η έκθεση αυτή 
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παραρτήματος XIV προσδιορίζει την 
ημερομηνία γνωστοποίησης των 
αποτελεσμάτων της κλινικής έρευνας και 
εξηγεί τις αιτίες.

υποβάλλεται αμέσως μόλις είναι 
διαθέσιμη. Στην περίπτωση αυτή το σχέδιο 
κλινικής έρευνας που αναφέρεται στο 
τμήμα 3 του κεφαλαίου ΙΙ του 
παραρτήματος XIV προσδιορίζει την 
ημερομηνία γνωστοποίησης των 
αποτελεσμάτων της κλινικής έρευνας και 
εξηγεί τις αιτίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα αυτά ήδη διατίθενται στον ανάδοχο και κοινοποιούνται στο κράτος μέλος για 
επαρκή στατιστικό έλεγχο.

Τροπολογία 175
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην εν λόγω μία 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 μίας 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. Τα οικεία κράτη μέλη συμφωνούν, μέσα 
σε προθεσμία έξι ημερών από την υποβολή 
μιας αίτησης, ποιο κράτος μέλος είναι το 
κράτος μέλος-συντονιστής. Τα κράτη μέλη 
και η Επιτροπή συμφωνούν, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων του ΣΟΙΠ, επί σαφών 
κανόνων για τον ορισμό του κράτους
μέλους-συντονιστή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η λύση που προτείνει το κείμενο της Επιτροπής δίνει τη δυνατότητα στους αναδόχους να 
επιλέγουν κατά βούληση τις αρμόδιες αρχές που εφαρμόζουν τα λιγότερο αυστηρά πρότυπα, που 
διαθέτουν τους λιγότερους πόρους ή που επιβαρύνονται με μεγάλο αριθμό αιτήσεων, γεγονός 
που επιτείνει την προτεινόμενη σιωπηρή έγκριση των κλινικών ερευνών. Μπορεί να συσταθεί 
από το ήδη προτεινόμενο ΣΟΙΠ ένα πλαίσιο για τον καθορισμό του κράτους μέλους-συντονιστή, 
σύμφωνα με τα καθήκοντα του ΣΟΙΠ που περιγράφονται στο άρθρο 80.

Τροπολογία 176
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ανάδοχος καταγράφει πλήρως τα 
ακόλουθα:

1. Ο ανάδοχος καταγράφει πλήρως και 
καταχωρίζει στο ηλεκτρονικό σύστημα 
για τις κλινικές έρευνες που αναφέρεται 
στο άρθρο 53, τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 177
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση κλινικής έρευνας για την 
οποία ο ανάδοχος υποβάλλει μία μόνο 
αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 58, ο 
ανάδοχος αναφέρει κάθε συμβάν σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται 
στο άρθρο 53. Μετά την παραλαβή της, 
αναφορά αυτή διαβιβάζεται ηλεκτρονικά 
σε όλα τα οικεία κράτη μέλη.

Στην περίπτωση κλινικής έρευνας για την 
οποία ο ανάδοχος υποβάλλει μία μόνο 
αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 58, ο 
ανάδοχος αναφέρει κάθε συμβάν σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 και 2 μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται 
στο άρθρο 53. Μετά την παραλαβή της, η 
αναφορά αυτή διαβιβάζεται ηλεκτρονικά 
σε όλα τα οικεία κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 178
Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρύνουν τους 
επαγγελματίες υγείας, τους χρήστες και 
τους ασθενείς να αναφέρουν στις αρμόδιες 
αρχές τους τα ύποπτα σοβαρά περιστατικά 
σύμφωνα με το στοιχείο α) της 
παραγράφου 1. Καταγράφουν τις αναφορές 
αυτές κεντρικά σε εθνικό επίπεδο. Όταν 
μια αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
λαμβάνει τέτοιες αναφορές, λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο 
κατασκευαστής του σχετικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
ενημερώνεται για το περιστατικό. Ο 
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 179
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
αναπτύσσουν και διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των εθνικών 
μητρώων και του ηλεκτρονικού 
συστήματος επαγρύπνησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 62, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η αυτοματοποιημένη 
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εξαγωγή δεδομένων στο σύστημα αυτό, 
αποφεύγοντας τις αλληλεπικαλύψεις των 
μητρώων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με μητρώα υψηλής ποιότητας για μεγάλους πληθυσμούς θα αποφευχθεί ο κατακερματισμός των 
μητρώων και θα είναι εφικτή μια αντιπροσωπευτικότερη εικόνα της ασφάλειας και της 
αποτελεσματικότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 180
Andreas Schwab

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, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
και οι κατασκευαστές όσον αφορά 
πληροφορίες σχετικές με τα δικά τους 
προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατασκευαστής διαθέτει πρόσβαση στα δικά του δεδομένα στο σύστημα πληροφοριών.

Τροπολογία 181
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις πληροφορίες τις οποίες το 
ηλεκτρονικό σύστημα αντιπαραβάλλει και 

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

επεξεργάζεται έχουν πρόσβαση οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, η 
Επιτροπή, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
και, με την επιφύλαξη του σεβασμού των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι 
επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και 
το κοινό. Τα δεδομένα που αναφέρονται 
στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχεία α) 
έως ε) δεν θεωρούνται εμπορικώς 
εμπιστευτικές πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε κλινικά δεδομένα είναι ουσιώδους σημασίας για τη διατήρηση της διαφάνειας 
του συστήματος και για την ανάλυση από ανεξάρτητες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ιατρικές 
οργανώσεις. Όσον αφορά τα εν λόγω κλινικά δεδομένα δεν τίθεται θέμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας ή εμπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών.

Τροπολογία 182
António Fernando Correia de Campos

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επαρκές επίπεδο πληροφόρησης θα πρέπει να θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 183
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Εξασφαλίζεται ότι, εκτός της 
υποβολής εκθέσεων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, δεν μπορεί να απαιτηθεί 
επιπροσθέτως υποβολή εκθέσεων σε 
εθνικό επίπεδο στα επιμέρους κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 184
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το είδος και η έκταση των 
αιφνιδιαστικών ελέγχων, καθώς και το 
κόστος για τον οικονομικό φορέα το 
οποίο προκαλείται εξαιτίας 
αιφνιδιαστικών ελέγχων, μπορούν να 
προσμετρώνται στους τακτικούς 
ελέγχους, εφόσον κατά τη διάρκεια των 
αιφνιδιαστικών ελέγχων δεν υπήρξαν 
σημαντικές επικρίσεις. Η μορφή και η 
διεξαγωγή των αιφνιδιαστικών ελέγχων 
πρέπει, εν προκειμένω, να λαμβάνει 
πάντα υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας, συνυπολογίζοντας ιδίως 
τον κίνδυνο που ενδέχεται να εγκυμονεί 
ένα προϊόν.

Or. de

Τροπολογία 185
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Το ΣΟΙΠ μπορεί να συγκροτήσει 
μόνιμα ή προσωρινά πάνελ 
εμπειρογνωμόνων από συγκεκριμένους 
ιατρικούς τομείς ή από σχετικούς 
τεχνικούς τομείς, με σκοπό την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού και την παροχή 
επιστημονικών συμβουλών στο ΣΟΙΠ.

Or. pt

Τροπολογία 186
António Fernando Correia de Campos

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 των 
συμβουλευτικών ομάδων 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.

Or. en
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Τροπολογία 187
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 188
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων 
ενδιαφερομένων στις υποομάδες του 
ΣΟΙΠ δηλώνουν κάθε άμεσο και έμμεσο 
συμφέρον που μπορεί να έχουν στη 
βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
και επικαιροποιούν τη δήλωση αυτή 
όποτε επέρχεται σχετική μεταβολή. Η
δήλωση συμφερόντων καθίσταται 
διαθέσιμη στο κοινό στον ιστότοπο της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό δεν ισχύει 
για τους εκπροσώπους του τομέα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 189
Sirpa Pietikäinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η φυσική συμβατότητα μεταξύ των 
μερών προϊόντων που αποτελούνται από 
περισσότερα του ενός εμφυτεύσιμα μέρη 
όταν προέρχονται από διαφορετικούς 
κατασκευαστές·

Or. en

Τροπολογία 190
Sirpa Pietikäinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7.4. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει 
είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
έτσι ώστε να μειώνουν όσο το δυνατόν και 
σε κατάλληλο βαθμό τους κινδύνους που 
απορρέουν από τις ουσίες που μπορεί να 
αποπλυθούν ή να διαρρεύσουν από το 
προϊόν. Οι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες 
ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, 
σύμφωνα με το μέρος 3 του παραρτήματος 
VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 
τη συσκευασία των ουσιών και των 



AM\936505EL.doc 71/83 PE510.666v02-00

EL

τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων, την τροποποίηση και την 
κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 
1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006, και
στις ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής για τις οποίες υπάρχουν 
επιστημονικές αποδείξεις όσον αφορά την 
πιθανότητα σοβαρών συνεπειών για την 
υγεία του ανθρώπου και οι οποίες 
ταυτοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 59 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, για την
καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH).

μειγμάτων, την τροποποίηση και την 
κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 
1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006, 
καταργούνται σταδιακά εντός 8 ετών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, εκτός εάν δεν διατίθενται 
άλλες πιο ασφαλείς εναλλακτικές ουσίες. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πιο 
ασφαλείς εναλλακτικές ουσίες, ο 
κατασκευαστής προσθέτει στον τεχνικό 
φάκελο ειδική αιτιολόγηση για τη χρήση 
των ουσιών αυτών, όσον αφορά τη 
συμμόρφωσή τους προς τις γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων, 
ιδιαίτερα της παρούσας παραγράφου, με 
τις δε οδηγίες χρήσης δίνει πληροφορίες 
σχετικά με τους κινδύνους που 
εξακολουθούν να υπάρχουν για τις 
συγκεκριμένες ομάδες ασθενών και, 
ενδεχομένως, για τα κατάλληλα μέτρα 
προφύλαξης.  Τα προϊόντα που περιέχουν 
ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής τα οποία έρχονται σε επαφή 
με το σώμα των ασθενών και για τα 
οποία υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις 
όσον αφορά την πιθανότητα σοβαρών 
συνεπειών για την υγεία του ανθρώπου και 
τα οποία ταυτοποιούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 59 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και 
σύμφωνα με τα κριτήρια περί ουσιών με 
ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής που 
ορίζονται στην έκθεση της 
συμβουλευτικής ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για τους ενδοκρινικούς 
διαταράκτες καταργούνται σταδιακά 
εντός 8 ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, εκτός εάν δεν 
διατίθενται πιο ασφαλείς εναλλακτικές 
ουσίες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
πιο ασφαλείς εναλλακτικές ουσίες, ο 
κατασκευαστής προσθέτει στον τεχνικό 
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φάκελο ειδική αιτιολόγηση για τη χρήση 
των ουσιών αυτών, όσον αφορά τη 
συμμόρφωσή τους προς τις γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων, 
ιδιαίτερα της παρούσας παραγράφου, με 
τις δε οδηγίες χρήσης δίνει πληροφορίες 
σχετικά με τους κινδύνους που 
εξακολουθούν να υπάρχουν για τις 
συγκεκριμένες ομάδες ασθενών και, 
ενδεχομένως, για τα κατάλληλα μέτρα 
προφύλαξης.

Or. en

Τροπολογία 191
Sirpa Pietikäinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

περιέχουν, σε συγκέντρωση 0,1% ή 
περισσότερο κατά μάζα του 
πλαστικοποιημένου υλικού, φθαλικές 
ενώσεις που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1A ή 
1B σύμφωνα με το μέρος 3 του 
παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008, τα εν λόγω 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
επισημαίνονται με σήμα που τοποθετείται 
στο ίδιο το προϊόν και/ή επί της 
συσκευασίας για κάθε μονάδα ή, κατά 
περίπτωση, επί της εμπορικής 
συσκευασίας με την ένδειξη ότι το προϊόν 
περιέχει φθαλικές ενώσεις. Αν η 
προβλεπόμενη χρήση αυτών των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
περιλαμβάνει την αγωγή παιδιών, εγκύων 
ή θηλαζουσών, ο κατασκευαστής 
προσθέτει στον τεχνικό φάκελο ειδική 
αιτιολόγηση για τη χρήση των ουσιών 
αυτών, όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους 

περιέχουν, σε συγκέντρωση 0,1% ή 
περισσότερο κατά μάζα του 
πλαστικοποιημένου υλικού, φθαλικές 
ενώσεις, οι ουσίες αυτές καταργούνται 
σταδιακά εντός 8 ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, εκτός 
εάν δεν διατίθενται πιο ασφαλείς 
εναλλακτικές ουσίες. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχουν πιο ασφαλείς εναλλακτικές 
ουσίες, ο κατασκευαστής προσθέτει στον 
τεχνικό φάκελο ειδική αιτιολόγηση για τη 
χρήση των ουσιών αυτών, όσον αφορά τη 
συμμόρφωσή τους προς τις γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων, 
ιδιαίτερα της παρούσας παραγράφου, με 
τις δε οδηγίες χρήσης δίνει πληροφορίες 
σχετικά με τους κινδύνους που 
εξακολουθούν να υπάρχουν για τις 
συγκεκριμένες ομάδες ασθενών και, 
ενδεχομένως, για τα κατάλληλα μέτρα 
προφύλαξης.  Αν η προβλεπόμενη χρήση 
αυτών των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
περιλαμβάνει την αγωγή παιδιών, εγκύων 
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προς τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
επιδόσεων, ιδιαίτερα της παρούσας 
παραγράφου, με τις δε οδηγίες χρήσης 
δίνει πληροφορίες σχετικά με τους 
κινδύνους που εξακολουθούν να υπάρχουν 
για τις συγκεκριμένες ομάδες ασθενών και, 
ενδεχομένως, για τα κατάλληλα μέτρα 
προφύλαξης.

ή θηλαζουσών, οι φθαλικές ενώσεις θα 
πρέπει να καταργηθούν από 1ης 
Ιανουαρίου 2020.

Or. en

Τροπολογία 192
Andreas Schwab

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 193
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 9 – σημείο 9.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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πρέπει να πληρούν, κατ’ αναλογία, τις 
σχετικές διατάξεις του παραρτήματος Ι 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 194
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η σήμανση CE συνίσταται στα αρχικά 
«CE» συνοδευόμενα από τον όρο 
«ιατροτεχνολογικό προϊόν» με την 
ακόλουθη μορφή:

Or. en

Τροπολογία 195
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18. στην περίπτωση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που ταξινομούνται στην 
κατηγορία ΙΙΙ ή εμφυτεύσιμων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την 
περίληψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας 
και των κλινικών επιδόσεων,

18. στην περίπτωση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που ταξινομούνται στην 
κατηγορία ΙΙΙ ή εμφυτεύσιμων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την 
περίληψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας 
και των κλινικών επιδόσεων, 
συνοδευόμενη από το πλήρες σύνολο 
δεδομένων που συλλέγονται κατά την 
κλινική έρευνα και την κλινική 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μέσω της Eudamed θα πρέπει να διατίθεται στο κοινό μια εύχρηστη συνοπτική έκθεση καθώς 
και το πλήρες σύνολο κλινικών δεδομένων προς ανάλυση από ανεξάρτητους κλινικούς 
ερευνητές ή επαγγελματίες στον τομέα της υγείας.

Τροπολογία 196
Andreas Schwab

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 197
Andreas Schwab

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 198
Andreas Schwab

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 199
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος III – σημείο 4 – σημείο 4.3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 200
Andreas Schwab

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 201
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος III – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αυτοτελώς χρησιμοποιούμενο 
λογισμικό θεωρείται ενεργό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν·

Or. en

Τροπολογία 202
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όλα τα προϊόντα στα οποία 
ενσωματώνεται ως αναπόσπαστο μέρος 
τους ουσία η οποία, αν χρησιμοποιηθεί 
ξεχωριστά, μπορεί να θεωρηθεί φάρμακο 
σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 1 της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένου φαρμάκου που 
προέρχεται από ανθρώπινο αίμα ή 
πλάσμα και το οποίο ενδέχεται να δράσει 

Όλα τα προϊόντα στα οποία 
ενσωματώνεται ως αναπόσπαστο μέρος 
τους ουσία η οποία, αν χρησιμοποιηθεί 
ξεχωριστά, μπορεί να θεωρηθεί ως 
φάρμακο σύμφωνα με τον ορισμό του 
άρθρου 1 της οδηγίας 65/65/ΕΟΚ και η
οποία πρόκειται να δράσει επί του 
ανθρωπίνου σώματος βοηθητικά προς τα 
εν λόγω προϊόντα, υπάγονται στην 
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βοηθητικά προς τα εν λόγω προϊόντα, 
υπάγονται στην κατηγορία ΙΙΙ.

κατηγορία ΙΙΙΙ. 

Or. en

Τροπολογία 203
Andreas Schwab

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 204
Nora Berra

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 205
António Fernando Correia de Campos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4.4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
διενεργεί τυχαίες αιφνιδιαστικές 
επιθεωρήσεις σε εργοστάσια του 
κατασκευαστή και, 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, 
η συχνότητα των οποίων δεν είναι 
μικρότερη της μίας επιθεώρησης ανά 
έτος, και που δεν πρέπει να 
γνωστοποιείται στον κατασκευαστή

Or. en

Τροπολογία 206
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙΙΙ – μέρος Α – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στην περίπτωση εμφυτεύσιμων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας III, πρέπει να διενεργούνται 
κλινικές έρευνες, εκτός αν δικαιολογείται 
δεόντως η χρήση αποκλειστικά και μόνο 
των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων. Η 
απόδειξη της ισοδυναμίας σύμφωνα με το 
τμήμα 4 γενικά δεν θεωρείται επαρκής 

5. Στην περίπτωση εμφυτεύσιμων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων της 
κατηγορίας III, πρέπει να διενεργούνται 
κλινικές έρευνες, εκτός αν δικαιολογείται 
δεόντως η χρήση αποκλειστικά και μόνο 
των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων.
Για τα καινοτόμα προϊόντα, η απόδειξη 
της ισοδυναμίας σύμφωνα με το τμήμα 4 
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αιτιολόγηση κατά την έννοια της πρώτης 
περιόδου της παρούσας παραγράφου.

δεν θεωρείται επαρκής αιτιολόγηση κατά 
την έννοια της πρώτης περιόδου της 
παρούσας παραγράφου. Ωστόσο, για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
διατίθενται ήδη στην αγορά και για τα 
οποία υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά 
δεδομένα καθώς και δεδομένα από την 
παρακολούθηση μετά τη διάθεσή τους 
στην αγορά, και τα οποία δείχνουν ότι δεν 
υφίστανται ανησυχίες όσον αφορά την 
ασφάλεια, η απόδειξη της ισοδυναμίας 
μπορεί να θεωρηθεί επαρκής 
αιτιολόγηση. Η απόδειξη της ισοδυναμίας 
για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
υποβάλλονται σε επιστημονική 
αξιολόγηση που προβλέπει ο παρών 
κανονισμός, διενεργείται από το ΣΟΙΠ.

Or. en

Τροπολογία 207
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙΙΙ - μέρος Β - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κλινική παρακολούθηση μετά τη 
διάθεση στην αγορά: στο εξής ΚΠΔΑ, 
είναι μια διαρκής διεργασία για την 
επικαιροποίηση της κλινικής αξιολόγησης 
που αναφέρεται στο άρθρο 49 και στο 
μέρος Α του παρόντος παραρτήματος και 
αποτελεί μέρος του σχεδίου εποπτείας μετά 
τη διάθεση στην αγορά που εκπονεί ο 
κατασκευαστής. Για τον σκοπό αυτό, ο 
κατασκευαστής συλλέγει προδραστικά και 
αξιολογεί κλινικά δεδομένα από τη χρήση 
ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος στον 
άνθρωπο, το οποίο επιτρέπεται να φέρει τη 
σήμανση CE, στο πλαίσιο της 
προβλεπόμενης χρήσης του όπως 
αναφέρεται στη διαδικασία αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης, με σκοπό να 
επιβεβαιώσει την ασφάλεια και τις 

1. Κλινική παρακολούθηση μετά τη 
διάθεση στην αγορά: στο εξής ΚΠΔΑ, 
είναι μια διαρκής διεργασία για την 
επικαιροποίηση της κλινικής αξιολόγησης 
που αναφέρεται στο άρθρο 49 και στο 
μέρος Α του παρόντος παραρτήματος και 
αποτελεί μέρος του σχεδίου εποπτείας μετά 
τη διάθεση στην αγορά που εκπονεί ο 
κατασκευαστής. Για τον σκοπό αυτό, ο 
κατασκευαστής συλλέγει προδραστικά, 
καταχωρίζει στο ηλεκτρονικό σύστημα 
επαγρύπνησης που αναφέρεται στο άρθρο 
62 και αξιολογεί κλινικά δεδομένα από τη 
χρήση ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
στον άνθρωπο, το οποίο επιτρέπεται να 
φέρει τη σήμανση CE, στο πλαίσιο της 
προβλεπόμενης χρήσης του όπως 
αναφέρεται στη διαδικασία αξιολόγησης 
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επιδόσεις σε όλο τον προσδόκιμο κύκλο 
ζωής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, το 
αποδεκτόν των προσδιοριζόμενων 
κινδύνων και να ανιχνεύσει αναδυόμενους 
κινδύνους βάσει πραγματολογικών 
τεκμηρίων.

της συμμόρφωσης, με σκοπό να 
επιβεβαιώσει την ασφάλεια και τις
επιδόσεις σε όλο τον προσδόκιμο κύκλο 
ζωής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, το 
αποδεκτόν των προσδιοριζόμενων 
κινδύνων και να ανιχνεύσει αναδυόμενους 
κινδύνους βάσει πραγματολογικών 
τεκμηρίων.

Or. en

Τροπολογία 208
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙΙΙ - μέρος Β - σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Ο κατασκευαστής αναλύει τα ευρήματα 
της ΚΠΔΑ και τεκμηριώνει τα 
αποτελέσματα σε μια έκθεση αξιολόγησης 
της ΚΠΔΑ που θα αποτελέσει μέρος του 
τεχνικού φακέλου και διαβιβάζεται 
τακτικά στα οικεία κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 209
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙΙΙ - μέρος Β - σημείο 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 
του παρόντος παραρτήματος και στη 
διαχείριση κινδύνου που αναφέρεται στο 
τμήμα 2 του παραρτήματος Ι. Αν, μέσω της 
ΚΠΔΑ, προκύψει η ανάγκη για διορθωτικά 

4. Τα συμπεράσματα της έκθεσης 
αξιολόγησης της ΚΠΔΑ 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 
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μέτρα, ο κατασκευαστής τα εφαρμόζει. μέτρα, ο κατασκευαστής τα εφαρμόζει και 
ενημερώνει τα οικεία κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 210
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XΙV – μέρος Ι – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κάθε βήμα στην κλινική έρευνα, από την 
πρώτη εξέταση της ανάγκης και 
αιτιολόγηση της μελέτης έως τη 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων, 
διεξάγεται σύμφωνα με τις 
αναγνωρισμένες αρχές δεοντολογίας, όπως 
για παράδειγμα αυτές που ορίζονται στην 
δήλωση του Ελσίνκι της Παγκόσμιας 
Ιατρικής Ένωσης σχετικά με τις αρχές 
δεοντολογίας για την ιατρική έρευνα με τη 
συμμετοχή ανθρώπων, η οποία εγκρίθηκε 
στην 18η γενική συνέλευση της 
Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης στο Ελσίνκι 
της Φινλανδίας το 1964 και τροποποιήθηκε 
πρόσφατα από την 59η γενική συνέλευση
της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης στη 
Σεούλ, Κορέα, το 2008. Η τήρηση των εν 
λόγω αρχών διασφαλίζεται μέσω της 
έκδοσης ευνοϊκής γνώμης από επιτροπή 
δεοντολογίας.

Or. pt

Τροπολογία 211
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XΙV – μέρος Ι – σημείο 2 – παράγραφος 2.7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.7. Η έκθεση της κλινικής έρευνας, 2.7. Η έκθεση της κλινικής έρευνας,
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υπογεγραμμένη από τον ιατρό ή από το 
υπεύθυνο εξουσιοδοτημένο άτομο, 
περιέχει κριτική αξιολόγηση όλων των 
δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά 
τις κλινικές έρευνες, 
συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών 
στοιχείων.

υπογεγραμμένη από τον ιατρό ή από το 
υπεύθυνο εξουσιοδοτημένο άτομο, 
περιέχει όλα τα κλινικά δεδομένα που 
έχουν συγκεντρωθεί κατά τις κλινικές 
έρευνες και κριτική αξιολόγηση αυτών
των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των αρνητικών στοιχείων και πρέπει να 
είναι προσβάσιμη από το κοινό μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 53.
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