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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ως συμπλήρωμα των κοινών οριζοντίων πτυχών της νομοθεσίας σχετικά με τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει μια σειρά από συγκεκριμένα 
βήματα για τη θέσπιση μιας ταξινόμησης βασισμένης στον κίνδυνο, τη γενίκευση της 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης από κοινοποιημένο οργανισμό και την εισαγωγή απαιτήσεων 
όσον αφορά τα κλινικά τεκμήρια, τα οποία προσυπογράφει πλήρως η συντάκτρια της 
γνωμοδότησης. 

Έχοντας υπόψη τις πολυάριθμες ομοιότητες μεταξύ των δύο κανονισμών, ένα μεγάλο μέρος 
των προτεινομένων τροπολογιών είναι ταυτόσημες με εκείνες που προτείνονται για το σχέδιο 
κανονισμού σχετικά με τα ιατροτεχνικά προϊόντα. Παρά ταύτα, οι «κλινικές επιδόσεις» και η 
ασφάλεια των in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνικών προϊόντων δεν είναι δυνατόν να 
αξιολογηθούν με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τα ιατροτεχνικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, 
ορισμένες τροπολογίες που ισχύουν για τα ιατροτεχνικά προϊόντα είναι απλούστατα 
ακατάλληλες και άσχετες όσον αφορά τον παρόντα κανονισμό. 

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης έκρινε σκόπιμο να υποβάλει ειδικές τροπολογίες στα 
ακόλουθα σημεία:

Εξαίρεση "in house" 

Η εφαρμοζόμενη σήμερα οδηγία 98/79/ΕΚ για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που 
χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro επιτρέπει στα ιδρύματα υγείας να αναπτύξουν δικά 
τους ιατροτεχνικά προϊόντα εφόσον προορίζονται για εσωτερική χρήση, αποκαλούμενα "test 
in house", χωρίς να υποχρεούνται να συμμορφωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία, 
ανεξαρτήτως της φύσης του εν λόγω προϊόντος. Η νέα πρόταση κανονισμού περιορίζει το 
πεδίο της ως άνω εξαίρεσης στις κατηγορίες Α, Β και Γ. Ως εκ τούτου οι έλεγχοι της 
κατηγορίας Δ (λόγου χάριν διαγνωστικές εξετάσεις για τον HIV) που αναπτύσσονται 
εσωτερικά θα πρέπει στο εξής να είναι σύμμορφες με το μελλοντικό κανονισμό. Η 
συντάκτρια της γνωμοδότησης υποστηρίζει την προσέγγιση αυτή, έχοντας υπόψη την 
ευαισθησία των εν λόγω προϊόντων και προσυπογράφει τη δυνατότητα παρέκκλισης από τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για λόγους δημόσιας υγείας, όπως ορίζει το 
άρθρο 45. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης έκρινε ωστόσο ότι είναι απαραίτητο να 
διευκρινισθεί για ποιους τύπους ιδρυμάτων υγείας θα πρέπει να ισχύει η εν λόγω παρέκκλιση. 

Συμπερίληψη των «προγνωστικών» γενετικών ελέγχων

Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να συμπεριληφθούν 
στον παρόντα κανονισμό οι γενετικοί έλεγχοι, αποκαλούμενοι «προγνωστικοί» έλεγχοι, οι 
οποίοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με προδιάθεση για πρόβλημα υγείας ή ασθένεια.  Θα 
πρέπει ωστόσο να προβλεφτεί ένας ορισμός των γενετικών ελέγχων και να επέλθουν 
ορισμένες διευκρινίσεις ώστε να εξασφαλισθεί ότι όλες οι ως άνω κατηγορίες ελέγχων είναι 
σωστά πλαισιωμένες.  

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης αναγνωρίζει ότι ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών να επιλέξουν την απάντηση που επιθυμούν να δώσουν στα ζητήματα δεοντολογίας που 
ενδέχεται να προκύψουν από την προσφυγή σε ορισμένους από τους ως άνω ελέγχους. 
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Κρίνει αντίθετα ότι υφίστανται πιθανά πεδία σύγκλησης όσον αφορά την πλαισίωση της 
διάθεσης ορισμένων ιατροτεχνικών προϊόντων και προϊόντων αυτοδιάγνωσης (συγκατάθεση, 
παραπεμπτικό ιατρού) και καλεί τα κράτη μέλη να εμβαθύνουν τη μελέτη τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη 
μέλη να αποφασίζουν κατά περίπτωση εάν 
ένα προϊόν εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Εάν είναι απαραίτητο, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει κατά 
περίπτωση εάν ένα προϊόν εμπίπτει ή δεν 
εμπίπτει στον ορισμό του in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος ή του εξαρτήματος in vitro 
διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. 

(8) Θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη 
μέλη να αποφασίζουν κατά περίπτωση εάν 
ένα προϊόν εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Εάν είναι απαραίτητο, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, όποτε 
κρίνεται απαραίτητο, όπως επί 
παραδείγματι όταν για το ίδιο προϊόν οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο 
κρατών μελών ποικίλλουν μεταξύ των 
κρατών μελών, κατά περίπτωση εάν ένα 
προϊόν εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στον ορισμό 
του in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή του 
εξαρτήματος in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει συνέπεια με τις διατάξεις του άρθρου 3.1

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 α) Για να εξασφαλίζεται ότι ο 
κίνδυνος ζημίας και ο κίνδυνος 
αφερεγγυότητας  του κατασκευαστή δεν 
μετατίθενται στους ασθενείς που έχουν 
βλαφθεί από in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ότι αυτοί 
που πληρώνουν επιβαρύνονται  με το 
κόστος της θεραπείας, οι κατασκευαστές 
πρέπει να συνάπτουν σύμβαση ασφάλισης 
αστικής ευθύνης με αρμόζουσα ελάχιστη 
κάλυψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την οδηγία 85/374/ΕΟΚ σχετικά με θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων δεν υφίσταται ακόμη υποχρέωση για ασφάλιση που να καλύπτει τις περιπτώσεις 
ζημίας. Τούτο μεταθέτει κατά τρόπο άδικο τον κίνδυνο ζημίας και τον κίνδυνο αφερεγγυότητας 
του κατασκευαστή στους ασθενείς που έχουν υποστεί βλάβη από ελαττωματικά υλικά και 
εκείνους που πληρώνουν το κόστος της θεραπείας.  Σύμφωνα με τους κανόνες που ήδη ισχύουν 
στο πεδίο των φαρμάκων οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει επίσης να 
υποχρεούνται να συνάπτουν σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης για τα αρμόζοντα ελάχιστα 
ποσά για την κάλυψη 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για τα in vitro διαγνωστικά 
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.

(32) Για τα διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Γ και Δ 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή οιασδήποτε αμφιλογίας με τη διατύπωση του άρθρου 24.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι οι δοκιμές που προορίζονται να προβλέψουν ασθένειες είναι in 
vitro διαγνωστικές και εμπίπτουν στο πεδίο του κανονισμού in vitro διαγνωστικών προϊόντων.
Τούτο πρέπει να ισχύει είτε οι δοκιμές έχουν υψηλό χαρακτήρα πρόβλεψης (π.χ. γενετική 
δοκιμή για την νόσο του Huntington), είτε μόνον παρέχουν πληροφορίες για μέτριες αυξήσεις 
του κινδύνου ασθενείας (όπως συμβαίνει με τη δοκιμή για γενετική προδιάθεση για πολλές 
κοινές ασθένειες).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. ως «γενετικός έλεγχος» ορίζεται ο 
έλεγχος που διενεργείται για λόγους 
υγείας, συνεπάγεται δε ανάλυση 
βιολογικών δειγμάτων ανθρώπινης 
προέλευσης και αποσκοπεί ειδικά στον 
προσδιορισμό των γενετικών 
χαρακτηριστικών του ατόμου τα οποία 
κληρονομούνται ή αποκτώνται κατά την 
πρώιμη προγεννητική ανάπτυξη·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επειδή ο παρών κανονισμός περιέχει κανόνες σχετικά με in vitro διαγνωστικά προϊόντα για 
γενετικό έλεγχο, ο όρος ‘γενετικός έλεγχος’ πρέπει να ορίζεται.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν μίας 
χρήσης» ορίζεται ιατροτεχνολογικό προϊόν 
που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε 
έναν μόνον ασθενή με μία διαδικασία και 
για το οποίο έχει διεξαχθεί δοκιμή και 
έχει αποδειχθεί ότι είναι αδύνατο να 
επαναχρησιμοποιηθεί·

Η μία διαδικασία μπορεί να συνεπάγεται 
πολλές χρήσεις ή παρατεταμένη χρήση 
στον ίδιο ασθενή· 

Η μία διαδικασία μπορεί να συνεπάγεται 
πολλές χρήσεις ή παρατεταμένη χρήση 
στον ίδιο ασθενή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές δεν πρέπει να μπορούν να ονομάζουν τα προϊόντα τους ‘ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα μίας χρήσης» χωρίς να αποδείξουν αντικειμενικούς λόγους αδυναμίας 
επαναχρησιμοποίησης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 8 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν που 
προορίζεται για μία χρήση» ορίζεται 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται 
να χρησιμοποιηθεί σε έναν μόνον ασθενή 
με μία διαδικασία για το οποίο δεν έχει 
αποδειχθεί αδυναμία 
επαναχρησιμοποίησης·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Επεκτείνοντας τον ορισμό του προϊόντος μιας χρήσης, εάν δεν έχει αποδειχθεί αδυναμία 
επαναχρησιμοποίησης του προϊόντος μιας χρήσης, αφήνεται ανοικτή η δυνατότητα 
επανεπεξεργασίας εάν αυτή η επανεπεξεργασία αποδειχθεί ασφαλής και σύμφωνη με τις 
διατάξεις του άρθρου 15. Οι πληροφορίες που παρέχονται με τη σήμανση και οι πληροφορίες 
που παρέχονται με τις οδηγίες χρήσεως (όπως καθορίζονται στο τμήμα 19.2 και 19.3 του 
Παραρτήματος I) πρέπει να τροποποιηθούν κατ’ αντιστοιχία για να αντικατοπτρίζουν τη 
διάκριση ανάμεσα στο προϊόν "μίας χρήσης" και το προϊόν "που προορίζεται για μία χρήση".

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 8 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν 
πολλαπλής χρήσης» ορίζεται 
ιατροτεχνολογικό προϊόν που μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί και συνοδεύεται 
από τις πληροφορίες σχετικά με τις 
αρμόζουσες διεργασίες που καθιστούν 
δυνατή την επαναχρησιμοποίηση, 
περιλαμβανομένων του καθαρισμού, της 
απολύμανσης, της συσκευασίας και, κατά 
περίπτωση, της μεθόδου αποστείρωσης 
του προϊόντος που επαναποστειρώνεται 
και οιωνδήποτε περιορισμών που 
επιβάλλονται στον αριθμό των 
επαναχρησιμοποιήσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για περισσότερη σαφήνεια και σε αντίστιξη προς τα ‘προϊόντα που προορίζονται για μία 
χρήση’, ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τα οποία έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ορίζονται ως προϊόντα ‘πολλαπλής χρήσης’.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 2 – σημείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15α. ως ‘υπηρεσία της κοινωνίας της 
πληροφορίας’ ορίζεται οιαδήποτε 
υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι 
αμοιβής, εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικά 
μέσα και κατόπιν συγκεκριμένης 
παραγγελίας ενός αποδέκτη υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γλώσσα που αφορά τις απ’ ευθείας στον καταναλωτή πωλήσεις από το διαδίκτυο θα 
μπορούσε να καταστεί σαφέστερη εάν τουλάχιστον επαναλαμβανόταν ο καθιερωμένος στην ΕΕ 
ορισμός της ‘υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας’ από την οδηγία 98/48/ΕΚ αντί απλώς 
να γίνεται παραπομπή σε αυτόν.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίσει κατά πόσον ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή κατηγορία ή ομάδα 
προϊόντων εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στους 
ορισμούς του «in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος» ή του 
«εξαρτήματος in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος».  Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 84 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή μπορεί με δική της 
πρωτοβουλία ή οφείλει έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίσει κατά πόσον ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή κατηγορία ή ομάδα 
προϊόντων εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στους 
ορισμούς του «in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος» ή του 
«εξαρτήματος in vitro διαγνωστικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος». Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 84 παράγραφος 3.

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι η εξαίρεση καλύπτει μόνον ιδρύματα που είναι μέρος του δημοσίου 
συστήματος μέριμνας για την υγεία.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο για να εξασφαλίζεται συνέπεια με τον πρόσφατο κανονισμό για την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση και συγκεκριμένα για να υπάρχουν εχέγγυα βέλτιστης χρήσης του πλήρους 
φάσματος των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Βλέπε επίσης την τροπολογία που εισάγει επ’ 
αυτού νέο εδάφιο 1 α (νέο).

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά την έκδοση των κοινών 
τεχνικών προδιαγραφών της παραγράφου 
1 η Επιτροπή δεν υπονομεύει τη 
συνεκτικότητα του ευρωπαϊκού 
συστήματος τυποποίησης. Οι κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές είναι συνεκτικές 
εάν δεν έρχονται σε αντίθεση προς τα 
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ευρωπαϊκά πρότυπα, ήτοι καλύπτουν 
πεδία όπου δεν υφίστανται 
εναρμονισμένα πρότυπα, η έγκριση νέων 
ευρωπαϊκών προτύπων δεν προβλέπεται 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, 
οσάκις τα υφιστάμενα πρότυπα δεν έχουν 
γίνει αποδεκτά από την αγορά ή οσάκις 
αυτά τα πρότυπα είναι απηρχαιωμένα ή 
έχει αποδειχθεί ότι σαφώς δεν επαρκούν 
σύμφωνα με τα δεδομένα επαγρύπνησης 
ή εποπτείας και οσάκις η μεταφορά των 
τεχνικών προδιαγραφών σε στοιχεία που 
υλοποιούν ευρωπαϊκή τυποποίηση δεν 
προβλέπεται εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο για να εξασφαλίζεται συνέπεια με τον πρόσφατο κανονισμό για την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση και συγκεκριμένα για να υπάρχουν εχέγγυα βέλτιστης χρήσης του πλήρους 
φάσματος των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η Επιτροπή εκδίδει κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές της παραγράφου 1 αφού 
προβεί σε διαβούλευση με το ΣΟΙΠ όπου 
θα περιλαμβάνεται επίσης εκπρόσωπος 
του ευρωπαϊκού οργανισμού 
τυποποίησης. 

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν συνοδεύεται από 
τις οδηγίες και άλλες πληροφορίες περί 
ασφαλείας που πρέπει να παρέχονται 
σύμφωνα με το τμήμα 17 του 
παραρτήματος Ι σε γλώσσα ευκόλως 
κατανοητή από τον χρήστη για τον οποίο 
προορίζεται, όπως έχει καθορίσει το 
οικείο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στους ασθενείς και τους χρήστες πρέπει να παρέχονται πληροφορίες στη γλώσσα τους.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση 
αρμόδιας αρχής, οι κατασκευαστές 
παρέχουν σ’ αυτήν όλες τις πληροφορίες 
και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για 
να αποδειχθεί η συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, σε επίσημη 
γλώσσα της Ένωσης η οποία κατανοείται 
εύκολα από την εν λόγω αρχή. 
Συνεργάζονται με την αρχή αυτή μετά από 
αίτημά της, για κάθε διορθωτικό μέτρο που 
πρέπει να ληφθεί ώστε να αποσοβηθούν οι 
κίνδυνοι από τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά ή 
τα οποία έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται. 

9. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση 
αρμόδιας αρχής, οι κατασκευαστές 
παρέχουν σ’ αυτήν όλες τις πληροφορίες 
και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για 
να αποδειχθεί η συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, σε επίσημη 
γλώσσα της Ένωσης η οποία κατανοείται 
εύκολα από την εν λόγω αρχή. 
Συνεργάζονται με την αρχή αυτή μετά από 
αίτημά της, για κάθε διορθωτικό μέτρο που 
πρέπει να ληφθεί ώστε να αποσοβηθούν οι 
κίνδυνοι από τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά ή 
τα οποία έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται. 

Εάν αρμόδια αρχή θεωρεί ή έχει λόγο να 
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πιστεύει ότι ιατροτεχνολογικό προϊόν έχει 
προκαλέσει ζημίες, εξασφαλίζει ότι ο 
χρήστης που έχει δυνάμει βλαφθεί, ο 
δικαιοδόχος του, η εταιρεία ασφάλισης 
υγείας του χρήστη ή άλλοι τρίτοι που 
έχουν θιγεί από τη ζημία που προκλήθηκε 
στον χρήστη μπορούν επίσης να 
ζητήσουν τις πληροφορίες στις οποίες 
παραπέμπει το πρώτο εδάφιο από τον 
κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο παρελθόν οι χρήστες που είχαν υποστεί βλάβη και επίσης οι φορείς υποχρεωτικής 
ασφάλισης για την υγεία που καταβάλλουν το κόστος θεραπείας συχνά δεν έχουν προβάλλει  
αξιώσεις αποζημιώσεως ενώπιον της δικαιοσύνης διότι δεν ήταν σαφές εάν ήταν ελαττωματικό 
το προϊόν και προκάλεσε τη ζημία. Η ενίσχυση του δικαιώματος πληροφόρησης εξαλείφει τον 
κίνδυνο να μην υπάρχουν οι σχετικές πληροφορίες.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές έχουν την αρμόζουσα 
ασφάλιση αστικής ευθύνης που καλύπτει 
οιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί 
από τα ιατροτεχνολογικά υλικά τους 
στους χρήστες. Η ασφάλιση καλύπτει 
τουλάχιστον τη ζημία στις εξής 
περιπτώσεις:
α) την περίπτωση πρόκλησης θανάτου ή 
τραυματισμού του χρήστη· or
β) την περίπτωση πρόκλησης θανάτου ή 
τραυματισμού των πολλαπλών χρηστών 
ως εκ της χρήσεως του αυτού προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την οδηγία 85/374/ΕΟΚ σχετικά με θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
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προϊόντων δεν υφίσταται ακόμη υποχρέωση για ασφάλιση που να καλύπτει τις περιπτώσεις 
ζημίας. Τούτο μεταθέτει κατά τρόπο άδικο τον κίνδυνο ζημίας και τον κίνδυνο αφερεγγυότητας 
του κατασκευαστή στους ασθενείς που έχουν υποστεί βλάβη από ελαττωματικά υλικά και 
εκείνους που πληρώνουν το κόστος της θεραπείας.  Σύμφωνα με τους κανόνες που ήδη ισχύουν 
στο πεδίο των φαρμάκων οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει επίσης να 
υποχρεούνται να συνάπτουν σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης για τα αρμόζοντα ελάχιστα 
ποσά για την κάλυψη 

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ότι έχει οριστεί από τον κατασκευαστή 
ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
σύμφωνα με το άρθρο 9·

β) ότι προσδιορίζεται ο κατασκευαστής 
και ότι έχει οριστεί από τον κατασκευαστή 
ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
σύμφωνα με το άρθρο 9·

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να εξασφαλίζεται ότι ο εισαγωγέας έχει προσδιορίσει τον κατασκευαστή.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) ότι ο κατασκευαστής καλύπτεται 
από σύμβαση ασφάλισης αστικής 
ευθύνης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 8, παρ. 10, εκτός εάν ο ίδιος ο 
εισαγωγέας μπορεί να εξασφαλίσει 
επαρκή κάλυψη που να αντιστοιχεί στις 
ίδιες απαιτήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισαγωγέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την ασφάλιση.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
ενημερώνουν αμέσως τον κατασκευαστή 
και τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του 
και, κατά περίπτωση, λαμβάνουν τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, να το 
αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν. Εάν ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ενέχει κίνδυνο, 
ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών στα οποία έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν και, κατά περίπτωση, τον 
κοινοποιημένο οργανισμό που εξέδωσε 
πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 43, 
για το επίμαχο ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
παρέχοντας λεπτομέρειες ιδίως όσον 
αφορά τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
ενημερώνουν αμέσως τον κατασκευαστή 
και κατά περίπτωση τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του και, εάν αρμόζει, 
εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
επιτύχουν τη συμμόρφωση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, να το 
αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν, μέτρα 
τα οποία και υλοποιούν. Εάν ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν ενέχει κίνδυνο, 
ενημερώνουν επίσης αμέσως τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών στα οποία έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν και, κατά περίπτωση, τον 
κοινοποιημένο οργανισμό που εξέδωσε 
πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 43, 
για το επίμαχο ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
παρέχοντας λεπτομέρειες ιδίως όσον 
αφορά τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έχουν υλοποιήσει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή οιουδήποτε μετριασμού της υποχρέωσης για παροχή πληροφοριών και της 
ευθύνης αποκλειστικός υπεύθυνος για τη λήψη διορθωτικών μέτρων σχετικά με το προϊόν είναι 
ο κατασκευαστής ή ενδεχομένως ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του. Οι εισαγωγείς δεν 
πρέπει να λαμβάνουν μόνοι τους οιαδήποτε διορθωτικά μέτρα, αλλά μόνον να υλοποιούν αυτά 
τα μέτρα σύμφωνα με τις αποφάσεις του κατασκευαστή.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 19 – 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 
που το τεκμηριώνουν αυτό 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 τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας ή οι επιδόσεις 
του, εξασφαλίζει ότι το αντικείμενο δεν 
επηρεάζει δυσμενώς την ασφάλεια και τις 
επιδόσεις του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Τα στοιχεία που το 
τεκμηριώνουν αυτό διατηρούνται στη 
διάθεση των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 'ουσιαστικά' μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές ερμηνείες των γεγονότων και λόγω του μη 
σαφούς προσδιορισμού σε υλοποίηση των απαιτήσεων χωρίς εσωτερική συνοχή. Οι αλλαγές 
στα χαρακτηριστικά ασφάλειας ή τις επιδόσεις πρέπει σε κάθε περίπτωση να οδηγούν σε 
ταξινόμηση του αντικειμένου ως νέο ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – 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 
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που 
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καθορίζει ο παρών κανονισμός..

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 'ουσιαστικά' μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές ερμηνείες των γεγονότων και λόγω του μη 
σαφούς προσδιορισμού σε υλοποίηση των απαιτήσεων χωρίς εσωτερική συνοχή. Οι αλλαγές 
στα χαρακτηριστικά ασφάλειας ή τις επιδόσεις πρέπει σε κάθε περίπτωση να οδηγούν σε 
ταξινόμηση του αντικειμένου ως νέο ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο το έγγραφο πρέπει να διατίθεται στο κοινό και να είναι γραμμένο σε γλώσσα ευκόλως 
κατανοητή από τους χρήστες, τους επαγγελματίες της μέριμνας για την υγεία και τους ασθενείς.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να θεσπίζονται ίσες απαιτήσεις για τους κοινοποιημένους οργανισμούς σε όλα τα κράτη 
μέλη και να εξασφαλίζονται δίκαιες και ομοιόμορφες συνθήκες, το ‘ελάχιστες’ πρέπει να 
διαγραφεί.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 85 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.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 85 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει τις απαιτήσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα VI, βάσει της 
τεχνικής προόδου και λαμβανομένων 
υπόψη των απαιτήσεων για την 
αξιολόγηση συγκεκριμένων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή 
κατηγοριών ή ομάδων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να θεσπίζονται ίσες απαιτήσεις για τους κοινοποιημένους οργανισμούς σε όλα τα κράτη 
μέλη και να εξασφαλίζονται δίκαιες και ομοιόμορφες συνθήκες, το ‘ελάχιστες’ πρέπει να 
διαγραφεί.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοποίηση προσδιορίζει σαφώς το 
πεδίο εφαρμογής για το οποίο ορίζεται ο 
οργανισμός, αναφέροντας τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τον 
τύπο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα 
οποία εξουσιοδοτείται να αξιολογεί ο 
κοινοποιημένος οργανισμός. 

Η κοινοποίηση προσδιορίζει σαφώς το 
πεδίο εφαρμογής για το οποίο ορίζεται ο 
οργανισμός, αναφέροντας τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, την 
κατηγορία κινδύνου και τον τύπο των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα οποία 
εξουσιοδοτείται να αξιολογεί ο 
κοινοποιημένος οργανισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση πρέπει, εάν είναι απαραίτητο, να προσδιορίζει σαφώς ποία κατηγορία 
προϊόντων επιτρέπεται να αποτιμά ο κοινοποιημένος οργανισμός. Μερικά προϊόντα υψηλού 
κινδύνου πρέπει να αποτιμώνται από κοινοποιημένους οργανισμούς που πληρούν ειδικές 
απαιτήσεις που έχει καθορίσει η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει 
κατάλογο των κωδικών και των τύπων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων στα οποία 
αυτοί αντιστοιχούν, εκδίδοντας 
εκτελεστικές πράξεις, με σκοπό τον 
προσδιορισμό του πεδίου προϊόντων για το 

Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει 
κατάλογο των κωδικών και των 
κατηγοριών κινδύνου και τύπων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων στα οποία 
αυτοί αντιστοιχούν, εκδίδοντας 
εκτελεστικές πράξεις, με σκοπό τον 
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οποίο ορίζονται οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί και το οποίο δηλώνουν τα 
κράτη μέλη στην κοινοποίησή τους. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με 
τη συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 84 παράγραφος 2.

προσδιορισμό του πεδίου προϊόντων για το 
οποίο ορίζονται οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί το οποίο δηλώνουν τα κράτη 
μέλη στην κοινοποίησή τους. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 84 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – 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 απόφαση αυτή 
τίθεται στη διάθεση του κοινού στην 
ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διευκολύνονται εναρμονισμένες πρακτικές σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε αυτή την 
απόφαση πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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

ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με σκοπό 
την ταξινόμησή τους. Αυτή η απόφαση 
συγκεκριμένα λαμβάνεται για να 
επιλύονται τα θέματα αποκλινουσών 
αποφάσεων όσον αφορά την ταξινόμηση 
προϊόντων μεταξύ κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα εκδοχή του άρθρου 39 δεν περιέχει σαφή διαδικασία για τις περιπτώσεις 
διαφορετικής αξιολόγησης προϊόντων από διαφορετικές αρμόδιες αρχές. Στις περιπτώσεις 
αυτές η Επιτροπή αποφασίζει τελικά περί της εφαρμογής ειδικού κανόνα που σχετίζεται με 
δεδομένο προϊόν για να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη υλοποίηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 9 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- την ελάχιστη συχνότητα των 
αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων στο 
εργοστάσιο και δειγματοληπτικών 
ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται από 
κοινοποιημένους οργανισμούς σύμφωνα 
με το τμήμα 4.4 του παραρτήματος VIII, 
λαμβανομένης υπόψη της κατηγορίας 
κινδύνου και του τύπου του προϊόντος·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων του τμήματος 4.4, Παράρτημα VIII πρέπει να 
ορίζεται  σαφώς για να ενισχυθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να υπάρχουν εχέγγυα 
αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων στο αυτό επίπεδο και με την αυτή συχνότητα σε όλα τα κράτη 
μέλη. Ως εκ τούτου αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά 
τον κύκλο πιστοποίησης και για έκαστο κατασκευαστή και εκάστη ομάδα ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων κοινόχρηστης ονομασίας. Λόγω της ζωτικής σημασίας που έχει αυτός ο μηχανισμός 
το πεδίο και οι διαδικασίες των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων πρέπει να δηλώνονται στον ίδιο 
τον κανονισμό αντί σε παρεπόμενους κανόνες όπως είναι μία εκτελεστική πράξη.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή οιασδήποτε αποκλίνουσας ερμηνείας, αυτή η διάταξη πρέπει να καταστεί σαφής.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά περιστατικών και επιτόπιων διορθωτικών μέτρων ασφάλειας πρέπει να συνίσταται 
σε μνεία όχι μόνον σοβαρών περιστατικών αλλά όλων των περιστατικών και κατ’ επέκταση, 
όσον αφορά τον ορισμό του περιστατικού στο άρθρο 2, σημείο 43, πρέπει να περιέχει 
ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη συντονίζουν τη δράση τους 
για την κατάρτιση τυποποιημένων 
διαδικτυακών εντύπων για την αναφορά 
σοβαρών περιστατικών από τους 
επαγγελματίες υγείας, τους χρήστες και 
τους ασθενείς. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
επίσης στους επαγγελματίες της μέριμνας 
για την υγεία, τους χρήστες και τους 
ασθενείς άλλα έντυπα για να αναφέρουν 
στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
περιστατικά για τα οποία υπάρχουν 
υποψίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει ένα όριο για μερικούς χρήστες που μπορεί να μην έχουν 
πρόσβαση στον ιστό ή την απαραίτητη εμπειρία στη χρήση αυτών των εργαλείων. Ούτως οι 
εθνικές αρχές πρέπει να προβλέπουν άλλο μορφότυπο για την αναφορά.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι αναφορές και πληροφορίες μνεία 
των οποίων γίνεται στο άρθρο 60(5) 
διαβιβάζονται επίσης αυτομάτως όσον 
αφορά το σχετικό προϊόν μέσω του 
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ηλεκτρονικού συστήματος στον 
κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος 
εξέδωσε το πιστοποιητικό σύμφωνα με το 
άρθρο 43.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση των κοινοποιημένων οργανισμών στην ανταλλαγή πληροφοριών των αρχών 
εποπτείας της αγοράς πρέπει να επεκταθεί και να ορίζεται σαφώς. Συγκεκριμένα οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί χρειάζονται εντός του πλαισίου αυτοματοποιημένων, 
εναρμονισμένων διαδικασιών επικοινωνίας παγιωμένες πληροφορίες για να αναγνωρίζουν τις 
εξελίξεις, να λαμβάνουν αμέσως υπόψη νέες πληροφορίες και να αντιδρούν πάραυτα και όπως 
αρμόζει στα κρούσματα και περιστατικά, 

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν, σε περίπτωση αναφορών σύμφωνα με 
το άρθρο 59 παράγραφος 3, η αρμόδια 
αρχή βεβαιωθεί ότι οι αναφορές αφορούν 
σοβαρό περιστατικό, κοινοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση τις αναφορές αυτές στο 
ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στο 
άρθρο 60, εκτός αν το ίδιο περιστατικό 
έχει ήδη αναφερθεί από τον 
κατασκευαστή.

Αν, σε περίπτωση αναφορών σύμφωνα με 
το άρθρο 59 παράγραφος 3, η αρμόδια 
αρχή βεβαιωθεί ότι οι αναφορές αφορούν 
περιστατικό, κοινοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση τις αναφορές αυτές στο 
ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στο 
άρθρο 60.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές πρέπει να κοινοποιούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα εν πάση περιπτώσει, 
συγκεκριμένα για να εξασφαλίζεται η κυκλοφορία όλων των πληροφοριών. 

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1



PE508.086v01-00 26/33 PA\931903EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν 
κατάλληλους ελέγχους σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, εξέτασης της τεκμηρίωσης και 
φυσικών ή εργαστηριακών ελέγχων με 
βάση επαρκή δείγματα. Λαμβάνουν υπόψη 
τις καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης 
κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου, τα 
δεδομένα για την επαγρύπνηση και τις 
καταγγελίες. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
να ζητήσουν από τους οικονομικούς φορείς 
να θέσουν στη διάθεσή τους τα αναγκαία 
έγγραφα και τις πληροφορίες για τους 
σκοπούς της διεξαγωγής των 
δραστηριοτήτων τους και, όποτε είναι 
σκόπιμο και δικαιολογημένο, την είσοδό 
τους στις εγκαταστάσεις των οικονομικών 
φορέων και τη λήψη των απαιτούμενων 
δειγμάτων στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 
Μπορούν, όταν το κρίνουν αναγκαίο, να 
καταστρέψουν ή να αχρηστεύσουν με άλλο 
τρόπο τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.

1. Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν 
κατάλληλους ελέγχους σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, εξέτασης της τεκμηρίωσης και 
φυσικών ή εργαστηριακών ελέγχων με 
βάση επαρκή δείγματα. Λαμβάνουν υπόψη 
τις καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης 
κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου, τα 
δεδομένα για την επαγρύπνηση και τις 
καταγγελίες. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
να ζητήσουν από τους οικονομικούς φορείς 
να θέσουν στη διάθεσή τους τα αναγκαία 
έγγραφα και τις πληροφορίες για τους 
σκοπούς της διεξαγωγής των 
δραστηριοτήτων τους και την είσοδό τους 
στις εγκαταστάσεις των οικονομικών 
φορέων και τη λήψη των απαιτούμενων 
δειγμάτων των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων για ανάλυση από επίσημο 
εργαστήριο. Μπορούν, όταν το κρίνουν 
αναγκαίο, να καταστρέψουν ή να 
αχρηστεύσουν με άλλο τρόπο τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές δεν πρέπει να υποχρεούνται να αιτιολογήσουν μια επιθεώρηση.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν 
επιθεωρητές που είναι αρμόδιοι να 
διεξάγουν τους ελέγχους στους οποίους 
παραπέμπει η παράγραφος 1. Οι 
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επιθεωρητές μπορεί να επικουρούνται 
από εμπειρογνώμονες που διορίζονται 
από τις αρμόδιες αρχές. Οι έλεγχοι 
διενεργούνται από τους επιθεωρητές του 
κράτους μέλους όπου ευρίσκεται ο 
οικονομικός φορέας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ορίζουν επιθεωρητές για να διενεργούν τις δραστηριότητες 
ελέγχου.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Με την επιφύλαξη οιασδήποτε 
διεθνούς συμφωνίας συνάπτεται ανάμεσα 
στην Ένωση και τρίτες χώρες, οι έλεγχοι 
στους οποίους παραπέμπει η παράγραφος 
1 μπορεί επίσης να διεξάγονται στις 
εγκαταστάσεις οικονομικού φορέα που 
ευρίσκεται σε τρίτη χώρα εάν το προϊόν 
προορίζεται να τεθεί στην αγορά της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι δυνατή η διεξαγωγή επιθεωρήσεων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
σε χώρους που ευρίσκονται σε τρίτες χώρες όταν προϊόντα τίθενται στην αγορά της ΕΕ.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Μετά τη διενέργεια εκάστου ελέγχου 
της παραγράφου 1 η οικεία αρμόδια αρχή 
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παρουσιάζει στον ελεγχθέντα οικονομικό 
φορέα έκθεση σχετικά με το επίπεδο 
τήρησης του παρόντος κανονισμού. Πριν 
από την έγκριση της έκθεσης, η αρμόδια 
αρχή δίνει στον οικονομικό φορέα που 
αποτέλεσε το αντικείμενο της 
επιθεώρησης τη δυνατότητα να υποβάλει 
παρατηρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να λαμβάνει η οντότητα που ελέγχθηκε πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της 
επιθεώρησης και να μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 5 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
αρχές που διέπουν τη διεξαγωγή των 
ελέγχων στους οποίους παραπέμπει το 
παρόν άρθρο, περιλαμβανομένων 
συγκεκριμένα των προσόντων των 
επιθεωρητών και σχετικά με τις 
διευθετήσεις της επιθεώρησης και την 
πρόσβαση στα δεδομένα και τις 
πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους 
οι οικονομικοί φορείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών θα δημιουργήσει εναρμονισμένη προσέγγιση των 
δραστηριοτήτων ελέγχου στην Ένωση.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 90 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλίζεται συνέπεια με την πρόταση περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 17.2 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) τη μνεία "Το παρόν είναι in vitro 
διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν".

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ως in vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν στη 
σήμανσή του.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Or. en
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – τμήμα 2.3 – στοιχείο στ – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii α) προϊόντα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν για την πρόγνωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόγνωση νόσου είναι σε αυξάνοντα βαθμό κοινή εφαρμογή στον μοριακό διαγνωστικό 
τομέα, με παραδείγματα ελέγχους όπως Agendia’s Mammaprint και Genomic Health’s 
Oncotype Dx, που χρησιμοποιούνται αμφότεροι προς υπολογισμό τιμών πρόγνωσης για την 
πιθανότητα επανεμφάνισης της νόσου σε ασθενείς καρκίνου του μαστού μετά τη χειρουργική 
επέμβαση

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – τμήμα 3.2 – στοιχείο δ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- των διαδικασιών ταυτοποίησης του 
προϊόντος που καταρτίζονται και 
ενημερώνονται βάσει σχεδίων, 
εφαρμοστέων προδιαγραφών ή άλλων 
σχετικών εγγράφων σε κάθε στάδιο της 
παραγωγής·

των διαδικασιών ταυτοποίησης και 
ανιχνευσιμότητας του προϊόντος που 
καταρτίζονται και ενημερώνονται βάσει 
σχεδίων, εφαρμοστέων προδιαγραφών ή 
άλλων σχετικών εγγράφων σε κάθε στάδιο 
της παραγωγής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα ανίχνευσης του προϊόντος και μερών ή δομικών στοιχείων του εντός της 
διεργασίας ανάπτυξης και παραγωγής είναι αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας του 
συστήματος διασφάλισης της ποιότητας και συνεπώς της αξιολόγησής του

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – τμήμα 4.4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί 
τουλάχιστον μία φορά ανά πενταετία και 
για έκαστο κατασκευαστή και ομάδα 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
κοινόχρηστης ονομασίας αιφνιδιαστικές 
επιθεωρήσεις στους σχετικούς χώρους 
κατασκευής και, ανάλογα με την 
περίπτωση, των προμηθευτών και/ή 
υπεργολάβων του κατασκευαστή. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός καταρτίζει 
σχέδιο των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων 
που δεν πρέπει να γνωστοποιείται στον 
κατασκευαστή. Κατά τις επιθεωρήσεις 
αυτές ο κοινοποιημένος οργανισμός 
πραγματοποιεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων 
δοκιμές για να ελέγξει την καλή 
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας. Παρέχει έκθεση επιθεώρησης 
και έκθεση δοκιμής στον κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων του τμήματος 4.4, πρέπει να ορίζεται  σαφώς για να 
ενισχυθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να υπάρχουν εχέγγυα αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων στο 
αυτό επίπεδο και με την αυτή συχνότητα σε όλα τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου αιφνιδιαστικές 
επιθεωρήσεις πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά τον κύκλο πιστοποίησης και για 
έκαστο κατασκευαστή και εκάστη ομάδα ιατροτεχνολογικών προϊόντων κοινόχρηστης 
ονομασίας. Λόγω της ζωτικής σημασίας που έχει αυτός ο μηχανισμός το πεδίο και οι 
διαδικασίες των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων πρέπει να δηλώνονται στον ίδιο τον κανονισμό 
αντί σε παρεπόμενους κανόνες όπως είναι μία εκτελεστική πράξη.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – τμήμα 5.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει την 
αίτηση και για τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποιεί προσωπικό που έχει 
αποδεδειγμένα τις γνώσεις και την πείρα 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει την 
αίτηση και για τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποιεί προσωπικό που έχει 
αποδεδειγμένα τις γνώσεις και την πείρα 
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ως προς τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. 
Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να 
απαιτήσει να συνοδεύεται η αίτηση από 
συμπληρωματικές δοκιμές ή άλλες 
αποδείξεις για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Ο κοινοποιημένος 
οργανισμός διεξάγει τις κατάλληλες 
φυσικές ή εργαστηριακές δοκιμές σε σχέση 
με το ιατροτεχνολογικό προϊόν ή ζητά από 
τον κατασκευαστή να διεξαγάγει τις 
δοκιμές αυτές.

ως προς τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. 
Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
εξασφαλίζει ότι η αίτηση του 
κατασκευαστή περιγράφει επαρκώς τον 
σχεδιασμό, την παραγωγή και τις 
επιδόσεις του προϊόντος επιτρέποντας 
αποτίμηση του εάν το προϊόν 
συμμορφούται προς τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί διατυπώνουν 
παρατηρήσεις σχετικά με τη 
συμμόρφωση των εξής:
- της γενικής περιγραφής του προϊόντος,
- των προδιαγραφών σχεδιασμού, 
περιλαμβανομένης περιγραφής των 
λύσεων που εγκρίνονται για να 
ικανοποιούνται οι ουσιαστικές 
απαιτήσεις,
- των συστηματικών διαδικασιών που 
χρησιμοποιούνται για τη διεργασία 
σχεδιασμού και των τεχνικών των οποίων 
γίνεται χρήση για τον έλεγχο, την 
παρακολούθηση και την επαλήθευση του 
σχεδιασμού του προϊόντος.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να 
απαιτήσει να συνοδεύεται η αίτηση από 
συμπληρωματικές δοκιμές ή άλλες 
αποδείξεις για να εκτιμηθεί η συμμόρφωση 
προς τις απαιτήσεις του κανονισμού. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει τις 
κατάλληλες φυσικές ή εργαστηριακές 
δοκιμές σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν ή ζητεί από τον κατασκευαστή να 
διεξαγάγει τις δοκιμές αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που βασίζονται σε εξέταση του φακέλου 
σχεδιασμού πρέπει να καθίστανται συγκεκριμένες και να τροποποιούνται με την υιοθέτηση των 
ήδη υφισταμένων απαιτήσεων όσον αφορά την αξιολόγηση της αίτησης του κατασκευαστή που 
περιγράφεται στην σε εθελοντική βάση κώδικα δεοντολογίας των κοινοποιημένων φορέων.
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