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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχοι της πρότασης

Διάφορα πρόσφατα σκάνδαλα ανέδειξαν με σαφήνεια τις ελλείψεις της υφιστάμενης 
νομοθεσίας όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα κυρίως, όσον αφορά τον σχεδιασμό 
και τη λειτουργία των κοινοποιημένων οργανισμών, την κλινική αξιολόγηση, την εποπτεία 
της αγοράς και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Στον βαθμό που οι βελτιώσεις πρέπει να 
επέλθουν σε διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής των ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τον
σχεδιασμό έως την εποπτεία μετά την διάθεσή τους στην αγορά, η συντάκτρια γνωμοδότησης 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής και προσυπογράφει ανεπιφύλακτα τους στόχους του 
άμεσου κανονισμού εφαρμογής που θα περιλαμβάνει με εναρμονισμένο τρόπο το σύνολο του 
κύκλου αυτού. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται επίσης και με τη βούληση της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών να ενθαρρύνει την προσφυγή σε 
κανονισμούς μάλλον παρά σε οδηγίες ως προτιμότερο νομικό μέσο για τη ρύθμιση της 
ενιαίας αγοράς (βλ. ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2003 
όπου περιλαμβάνονται οι συστάσεις προς την Επιτροπή για τη διακυβέρνηση της ενιαίας 
αγοράς).

Η αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας έχει επίσης ως στόχο να προσαρμόσει το εν λόγω 
νομικό μέσο στη νέα προσέγγιση, όπου η κοινοβουλευτική μας επιτροπή είχε την ευθύνη 
κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νομοθετικής θητείας, και της οποίας στόχος είναι να
εξαλειφθούν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων.

Γενικές παρατηρήσεις

Η εισηγήτρια εκτιμά ότι ενώ στις εργασίες μας πρέπει να πρυτανεύσει ο στόχος της 
προστασίας της υγείας των ασθενών και των χρηστών, πρέπει επίσης να υπάρξει μέριμνα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Οι τροπολογίες που υποβλήθηκαν αποσκοπούν 
κυρίως στο να διασφαλίσουν:

- ότι το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού καλύπτει το σύνολο των προϊόντων 
που διατίθενται στην αγορά και ανταποκρίνονται στον ορισμό των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων ή διαθέτουν τα βασικά χαρακτηριστικά (αφομοιούμενα προϊόντα 
αισθητικής ή προϊόντα που αποκαλούνται «borderline»)·

- ότι η απόσυρση των ήδη διατεθειμένων στην αγορά προϊόντων δεν αμφισβητεί την 
ασφάλεια και την απόδοση τους·

- σαφέστερη κατανομή των αρμοδιοτήτων που αφορούν τους οικονομικούς φορείς 
προκειμένου να διασφαλιστεί αυστηρή και αποτελεσματική επαγρύπνηση·

- τα δικαιώματα των ευρωπαίων ασθενών σε περίπτωση βλάβης που συνδέεται με 
ελαττωματικά προϊόντα, με ενίσχυση των υποχρεώσεων των κατασκευαστών·

- ισότιμη απαίτηση εμπειρογνωμοσύνης, ποιότητας και ευθύτητας για όλους τους 
οργανισμούς πιστοποίησης της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τον ζωτικό ρόλο που 
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παίζουν και θα συνεχίσουν να παίζουν αυτοί στην εμπορική διάθεση των προϊόντων 
αυτών·

- ταχεία και ενιαία αντίδραση των εθνικών αρχών και των κατασκευαστών σε 
περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα επιβολής των κανόνων επαγρύπνησης·

- όλες οι περιπτώσεις απάτης, αστοχίας ή ανεπάρκειας να αποτρέπονται με βάση σαφώς 
καθορισμένους κανόνες εποπτείας.

Ένας αποτελεσματικός και προσαρμοσμένος μηχανισμός αξιολόγησης για τα προϊόντα 
που ενέχουν κίνδυνο

Όσον αφορά τα καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που ενέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, 
η εισηγήτρια πιστεύει ότι πρέπει η μέριμνα της αδειοδότησης για την εμπορική διάθεσή τους 
να ανατεθεί αποκλειστικά σε κοινοποιημένο οργανισμό. Είναι πράγματι ζωτικής σημασίας,
προϊόντα ίδιου τύπου να υπόκεινται στις ίδιες αξιολογήσεις και τις ίδιες απαιτήσεις εάν 
θέλουμε πραγματικά να επιβάλουμε το πρότυπό μας όσον αφορά την εμπορική διάθεση. 
Αυτό, επί του παρόντος, φαίνεται πολύπλοκο, στον βαθμό που δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου 
νέες μέθοδοι αξιολόγησης (κατευθυντήριες γραμμές) στον τομέα αυτό τόσο για τους 
κατασκευαστές, όσο και για τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Η δυσκολία αυτή 
επιτείνεται από το γεγονός ότι, σε πολλές περιπτώσεις, είναι αδύνατον να διενεργηθούν 
ενδελεχείς έρευνες πριν από την εμπορική διάθεση προϊόντων και εν μέρει πρέπει να 
περιοριστούμε σε μελέτες παρατήρησης μετά την εμπορική διάθεση.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει, συνεπώς, την αρχή μιας κλινικής αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τα προϊόντα που ενέχουν κίνδυνο και τα οποία δεν εντάσσονται σε κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Για να θεσπισθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα που θα εγγυάται την ασφάλεια των ασθενών, 
περιορίζοντας ταυτόχρονα τις διοικητικές διαδικασίες και τις προθεσμίες, η εισηγήτρια 
προτείνει:

- να καταστεί συστηματικός ο μηχανισμός που προβλέπεται στο άρθρο 44 (ώστε να 
αποτραπεί οιαδήποτε επιλογή εισάγει διακρίσεις) για τα προϊόντα Κατηγορίας ΙΙΙ που 
ενέχουν τους περισσότερους κινδύνους και δεν εντάσσονται σε κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε κατευθυντήριες γραμμές·

- να καταστεί δεσμευτική η γνώμη του συντονιστικού οργάνου ιατρικών προϊόντων
(ΣΟΙΠ): μια γνωμοδότηση μπορεί να είναι θετική, θετική υπό προϋποθέσεις (δηλαδή 
θετική για συγκεκριμένη διάρκεια και υπό ορισμένους όρους) ή αρνητική, που δεν 
επιτρέπει την τελική πιστοποίηση από τον κοινοποιημένο οργανισμό και τη διάθεση 
στην αγορά ενός προϊόντος·

- να επιτραπεί η σταδιακή εναρμόνιση στις απαιτήσεις κλινικής αξιολόγησης 
δημιουργώντας ανεξάρτητες ομάδες εμπειρογνωμόνων στον κλινικό και επιστημονικό 
τομέα, υπό την αιγίδα του ΣΟΙΠ (άρθρο 81). Οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα έχουν
βασικό καθήκον να διασφαλίζουν τον έλεγχο που προβλέπει το άρθρο 44, βάσει του 
οποίου το ΣΟΙΠ θα εκδίδει γνωμοδότηση αλλά και θα συντάσσει τις κατευθυντήριες 
γραμμές και της κοινές τεχνικές προδιαγραφές που θα διαβιβάζει στους 



PA\933795EL.doc 5/63 PE507.987v03-00

EL

κατασκευαστές και στους κοινοποιημένος οργανισμούς, όσον αφορά την τεχνική 
αξιολόγηση και την παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά.

- την παροχή δυνατότητας «εκ των προτέρων επιστημονικής διαβούλευσης» αυτών των 
ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων για τους κατασκευαστές, τα προϊόντα των οποίων 
εμπίπτουν στον μηχανισμό εξέτασης, ενημερώνοντάς τους σχετικά με τις τελευταίες 
συστάσεις που διατυπώνονται κατά τη διάρκεια της γενικής αξιολόγησης, παρέχοντάς 
τους τη δυνατότητα να προσαρμόζουν το σχέδιο ανάπτυξης.

Ο εν λόγω μηχανισμός εξέτασης θα ενισχυθεί, στο μέτρο του δυνατού, με τα δεδομένα που 
απορρέουν από την επαγρύπνηση και την εμπειρία που αποκτείται από προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά, ώστε να υπάρξει δυνατότητα σταδιακής σύγκλισης των απαιτήσεων 
και των πρακτικών. Ο έλεγχος που προβλέπει το άρθρο 44 θα καταστεί πιο αποτελεσματικός 
και θα επικεντρωθεί σταδιακά στα πλέον καινοτόμα προϊόντα που, εκ φύσεως, δεν διαθέτουν 
κατευθυντήριες γραμμές για την κλινική τους αξιολόγηση. Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία 
των προϊόντων και των συναφών εν δυνάμει κινδύνων, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα 
δυναμικό σύστημα που θα ενισχύσει την ασφάλεια των πολιτών, διατηρώντας τα οφέλη της 
εσωτερικής μας αγοράς.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις κάτωθι 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 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή του 
εξαρτήματος ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Επειδή σε μερικές περιπτώσεις 
είναι δύσκολο να γίνει η διάκριση μεταξύ 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
καλλυντικών προϊόντων, θα πρέπει να 
εισαχθεί η δυνατότητα, στον κανονισμό 
αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά 
προϊόντα, να λαμβάνεται απόφαση σε 
επίπεδο ΕΕ σχετικά με το κανονιστικό 
καθεστώς ενός προϊόντος.

(8) 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, όταν είναι 
αναγκαίο, όπως επί παραδείγματι όταν 
για το ίδιο προϊόν οι αποφάσεις που έχουν 
ληφθεί σε εθνικό επίπεδο διαφέρουν 
μεταξύ των κρατών μελών, κατά 
περίπτωση εάν ένα προϊόν εμπίπτει ή δεν 
εμπίπτει στον ορισμό του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή του 
εξαρτήματος ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Επειδή σε μερικές περιπτώσεις 
είναι δύσκολο να γίνει η διάκριση μεταξύ 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
καλλυντικών προϊόντων, θα πρέπει να 
εισαχθεί η δυνατότητα, στον κανονισμό 
αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά 
προϊόντα, να λαμβάνεται απόφαση σε 
επίπεδο ΕΕ σχετικά με το κανονιστικό 
καθεστώς ενός προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τις διατάξεις του άρθρου 3.1.



PA\933795EL.doc 7/63 PE507.987v03-00

EL

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ορισμένα εμφυτεύσιμα και άλλα 
επεμβατικά προϊόντα για τα οποία ο 
κατασκευαστής ισχυρίζεται ότι έχουν μόνο 
αισθητική ή κάποια άλλη, μη ιατρική 
χρήση αλλά τα οποία μοιάζουν με 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα από άποψη 
λειτουργίας και χαρακτηριστικών 
επικινδυνότητας θα πρέπει να καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. 

(11) Εμφυτεύσιμα και άλλα επεμβατικά 
προϊόντα για τα οποία ο κατασκευαστής 
ισχυρίζεται ότι έχουν μόνο αισθητική ή 
κάποια άλλη, μη ιατρική χρήση αλλά τα 
οποία μοιάζουν με ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα από άποψη λειτουργίας και 
χαρακτηριστικών επικινδυνότητας θα 
πρέπει να χαρακτηρίζονται σαφώς ως 
«αφομοιωνόμενα προϊόντα αισθητικής»
και καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των προϊόντων που προτείνονται στο Παράρτημα XV μπορεί να είναι 
περιοριστικός και να μην αντικατοπτρίζει τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά. 
Λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο της ρύθμισης στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της πρότασης 
ολόκληρης της κατηγορία των εμφυτεύσιμων και άλλων επεμβατικών προϊόντων πρέπει να 
εισαχθεί ορισμός για τα αφομοιωνόμενα προϊόντα αισθητικής. 

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα 
σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη 
των νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Για να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας, ελεύθερη κυκλοφορία των 
προϊόντων και ασφάλεια δικαίου για τους 
κατασκευαστές, είναι απαραίτητο να 
εισαχθεί ένας ενιαίος ορισμός για τα 
νανοϋλικά, με βάση τη σύσταση 
2011/696/EΕ της Επιτροπής, της 18ης 
Οκτωβρίου 2011, για τον ορισμό των 
νανοϋλικών, ο οποίος να διαθέτει την 

(13) Υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα 
σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη 
των νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Για να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας, ελεύθερη κυκλοφορία των 
προϊόντων και ασφάλεια δικαίου για τους 
κατασκευαστές, είναι απαραίτητο να 
εισαχθεί ένας ενιαίος ορισμός για τα 
νανοϋλικά, με βάση τη σύσταση 
2011/696/EΕ της Επιτροπής, της 18ης 
Οκτωβρίου 2011, για τον ορισμό των 
νανοϋλικών, ο οποίος να διαθέτει την 
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απαραίτητη ευελιξία, ώστε να 
προσαρμόζεται στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο και στη συνακόλουθη 
ανάπτυξη κανονιστικών ρυθμίσεων σε 
ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Στον 
σχεδιασμό και στην κατασκευή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να λαμβάνουν 
ειδική μέριμνα όταν χρησιμοποιούν 
νανοϋλικά τα οποία μπορούν να 
ελευθερωθούν στο ανθρώπινο σώμα· τα 
δε σχετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα 
πρέπει να υπόκεινται στην αυστηρότερη 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης.

απαραίτητη ευελιξία, ώστε να 
προσαρμόζεται στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο και στη συνακόλουθη 
ανάπτυξη κανονιστικών ρυθμίσεων σε 
ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Στον 
σχεδιασμό και στην κατασκευή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να λαμβάνουν 
ειδική μέριμνα όταν χρησιμοποιούν 
νανοϋλικά που πρόκειται να 
απελευθερωθούν εκουσίως στο 
ανθρώπινο σώμα· τα δε σχετικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει να 
υπόκεινται στην αυστηρότερη διαδικασία 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος από τη χρήση 
νανοϋλικών. Ωστόσο, στον κανόνα αυτό ενδέχεται να εμπίπτουν πάρα πολλά προϊόντα που δεν 
ενέχουν σοβαρή ανησυχία για την υγεία. Συνεπώς, η αναβάθμιση στην Κατηγορία ΙΙΙ θα γίνεται 
μόνο όταν η χρήση νανοϋλικών είναι εκούσια και στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης χρήσης του 
προϊόντος.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Η διαδικασία εντοπισμού κοινών 
τεχνικών προδιαγραφών (ΚΤΠ) που 
προβλέπει ο παρών κανονισμός δεν θα 
πρέπει να υπονομεύει τη συνοχή του 
ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης. 
Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να καθορίζει επίσης τις συνθήκες υπό τις 
οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι μια 
τεχνική προδιαγραφή δεν αντιβαίνει άλλα 
ευρωπαϊκά πρότυπα. Επί πλέον, πριν από 
την ταυτοποίηση ΚΤΠ, το ΣΟΙΠ που 
συστήνεται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, πρέπει να χρησιμοποιείται 
ως φόρουμ διαβούλευσης των 
ευρωπαϊκών και εθνικών φορέων, των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης
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και των κρατών μελών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η νομιμότητα της 
διαδικασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί η συνοχή με τον πρόσφατο ευρωπαϊκό κανονισμό περί 
τυποποίησης και ειδικότερα να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση ολόκληρου του φάσματος των 
σχετικών τεχνικών προδιαγραφών.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Για να διασφαλισθεί ότι ο κίνδυνος 
ζημίας καθώς και ο κίνδυνος της 
χρεοκοπίας του κατασκευαστή δεν θα 
μετακυλιστεί στους ασθενείς που 
υπέστησαν βλάβη από ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα και ότι οι αποδέκτες της 
πληρωμής είναι υπεύθυνοι για το κόστος 
της θεραπευτικής αγωγής, οι 
κατασκευαστές υποχρεούνται να 
καλύπτονται από ασφάλιση αστικής 
ευθύνης με την κατάλληλη ελάχιστη 
κάλυψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την οδηγία 85/374/EΟΚ για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων, δεν 
υφίσταται υποχρέωση για την ανάληψη ασφαλιστικής κάλυψης σε περίπτωση βλάβης. Αυτό 
μετακυλίει αδίκως τον κίνδυνο βλάβης, καθώς και τον κίνδυνο χρεοκοπίας του κατασκευαστή 
στους ασθενείς που υπέστησαν βλάβη από ελαττωματικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τους 
αποδέκτες της πληρωμής που είναι υπεύθυνοι για το κόστος της θεραπευτικής αγωγής. 
Σύμφωνα με τους ήδη ισχύοντες κανόνες στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι 
κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών συσκευών πρέπει επίσης να υποχρεούνται να καλύπτονται 
από ασφάλιση αστικής ευθύνης με κατάλληλο ελάχιστο ποσό κάλυψης.
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Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Οι διαπιστώσεις της επιστημονικής 
επιτροπής για τους αναδυόμενους και τους 
πρόσφατα εντοπισμένους κινδύνους για 
την υγεία («ΕΕΑΠΕΚΥ»), η οποία 
συστάθηκε με την απόφαση 2008/721/EΚ 
της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2008, 
για τη σύσταση μιας συμβουλευτικής 
δομής επιστημονικών επιτροπών και 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα της 
ασφάλειας των καταναλωτών, της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 
και για την κατάργηση της απόφασης 
2004/210/ΕΚ, στην επιστημονική 
γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 15 
Απριλίου 2010 για την ασφάλεια της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων τα οποία διατίθενται στην 
αγορά για μία μόνο χρήση, και οι 
διαπιστώσεις της Επιτροπής στην έκθεσή 
της με ημερομηνία 27 Αυγούστου 2010 
σχετικά με το ζήτημα της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 12α της οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ, κάνουν λόγο για κανονιστική 
ρύθμιση της επανεπεξεργασίας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας, ενώ ταυτοχρόνως να δίνεται η 
δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης αυτής 
της πρακτικής υπό σαφείς προϋποθέσεις. Η 
επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος μίας χρήσης τροποποιεί την 
προβλεπόμενη χρήση του και ο 
επανεπεξεργαστής θα πρέπει, επομένως, να 
θεωρείται κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. 

(31) Οι διαπιστώσεις της επιστημονικής 
επιτροπής για τους αναδυόμενους και τους 
πρόσφατα εντοπισμένους κινδύνους για 
την υγεία («ΕΕΑΠΕΚΥ»), η οποία 
συστάθηκε με την απόφαση 2008/721/EΚ 
της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2008, 
για τη σύσταση μιας συμβουλευτικής 
δομής επιστημονικών επιτροπών και 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα της 
ασφάλειας των καταναλωτών, της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 
και για την κατάργηση της απόφασης 
2004/210/ΕΚ, στην επιστημονική 
γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 15 
Απριλίου 2010 για την ασφάλεια της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων τα οποία διατίθενται στην 
αγορά για μία μόνο χρήση, και οι 
διαπιστώσεις της Επιτροπής στην έκθεσή 
της με ημερομηνία 27 Αυγούστου 2010 
σχετικά με το ζήτημα της 
επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 12α της οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ, κάνουν λόγο για κανονιστική 
ρύθμιση της επανεπεξεργασίας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας, ενώ ταυτοχρόνως να δίνεται η 
δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης αυτής 
της πρακτικής υπό σαφείς προϋποθέσεις. Η 
επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος μίας χρήσης τροποποιεί την 
προβλεπόμενη χρήση του και ο 
επανεπεξεργαστής θα πρέπει, επομένως, να 
θεωρείται κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. Για λόγους μεγαλύτερης 
σαφήνειας, σε επανεπεξεργασία μπορούν 
να υποβληθούν μόνο «προϊόντα που
προορίζονται για μία μόνο χρήση» και όχι 
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τα «προϊόντα για μία μόνο χρήση». 
Συνεπώς, όσον αφορά την 
επανεπεξεργασία, στον παρόντα 
κανονισμό πρέπει να δοθεί ορισμός των 
όρων «ιατροτεχνολογικό προϊόν 
πολλαπλής χρήσης», «ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που προορίζεται για μία μόνο 
χρήση» και «ιατροτεχνολογικό προϊόν για 
μία μόνο χρήση», και πρέπει να υπάρξει 
διάκριση των όρων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκαλούν τα προϊόντα τους 
«προϊόντα για μία μόνο χρήση» χωρίς να παρουσιάζουν αντικειμενικά επιχειρήματα σχετικά με 
την αδυναμία της επαναχρησιμοποίησης του τεχνολογικού προϊόντος. Χωρίς την απόδειξη αυτή, 
το προϊόν χαρακτηρίζεται ως «προοριζόμενο για μία μόνο χρήση» και μπορεί να υποστεί 
επανεπεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15.

Τροπολογία 7
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 
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. 

(32) Οι ασθενείς που πρόκειται να φέρουν 
εμφυτευμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν θα 
πρέπει να λαμβάνουν εκ των προτέρων 
ουσιαστικές πληροφορίες για 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. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται πριν οι ασθενείς λάβουν εμφύτευμα ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να αποφασίσουν με μεγαλύτερη ενημέρωση και με περισσότερες συνειδητές 
επιλογές.

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(42) Όσον αφορά τα καινοτόμα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού 
κινδύνου, θα πρέπει να ενημερώνονται οι 
αρμόδιες αρχές σε πρώιμο στάδιο σχετικά 
με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και να έχουν το δικαίωμα,
εφόσον δεν υπάρχει κοινή τεχνική 
προδιαγραφή ή κατευθυντήρια γραμμή 
για τη διενέργεια κλινικής αξιολόγησης, 
να αξιολογούν τα κλινικά δεδομένα και να 
προβαίνουν σε επιστημονική αξιολόγηση,
ιδίως όσον αφορά τα πρωτότυπα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα προϊόντα 
για τα οποία χρησιμοποιείται πρωτότυπη 
τεχνολογία, τα προϊόντα που ανήκουν σε 
κατηγορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
με αυξημένα ποσοστά σοβαρών 
περιστατικών ή τα προϊόντα για τα οποία 
έχουν διαπιστωθεί σοβαρές ανακολουθίες 
στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης από 
διαφορετικούς κοινοποιημένους 
οργανισμούς για ουσιαστικά όμοια 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η διαδικασία 
που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό 
δεν εμποδίζει έναν κατασκευαστή να 
ενημερώνει οικειοθελώς την αρμόδια αρχή 
σχετικά με την πρόθεσή του να καταθέσει 
αίτηση για αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος υψηλού 
κινδύνου πριν υποβάλει την αίτηση στον 
κοινοποιημένο οργανισμό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται ευρωπαϊκή αξιολόγηση και να καταστεί συστηματική για τα ευαίσθητα 
και καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής πρέπει να 
είναι δεσμευτικό, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν θα αποτελεί απλή παροχής συμβουλής. 
Μια αρνητική αξιολόγηση θα αποτρέπει την πιστοποίηση προϊόντων και τη διάθεσή τους στην 
αγορά.

Όταν αποκτηθεί εμπειρία, η Επιτροπή, συνεπικουρούμενη από ομάδα εμπειρογνωμόνων πρέπει 
να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές και κοινές τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες θα 
διαβιβαστούν στους κατασκευαστές και στου; Κοινοποιημένους οργανισμούς, σχετικά με την 
κλινική αξιολόγηση και την εν συνεχεία παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά· αυτό, 
σταδιακά, θα περιορίσει τον ευρωπαϊκό μηχανισμό αξιολόγησης στα πρωτοποριακά και 
καινοτόμα προϊόντα.

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Ο κατασκευαστής προϊόντων 
υψηλού κινδύνου τον οποίο αφορά η 
επιστημονική αξιολόγηση, πρέπει να 
λαμβάνει συμβουλές σχετικά με την ορθή 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
προϊόντων του, ιδίως όσον αφορά τα 
κλινικά δεδομένα που απαιτούνται για 
την κλινική αξιολόγηση. Η επιστημονική 
αυτή συμβουλή μπορεί να παρασχεθεί 
από την επιστημονική συμβουλευτική 
επιτροπή, ή από εργαστήριο αναφοράς 
της ΕΕ και να αναρτάται σε δημόσια 
βάση δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμβουλή αυτή θα βοηθήσει κυρίως τους κατασκευαστές να διενεργούν κλινική αξιολόγηση 
σύμφωνα με τα τελευταία επιτεύγματα της επιστήμης και τις πλέον πρόσφατες συστάσεις της 
ομάδας ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54α) Οι κατασκευαστές πρέπει να
υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις σχετικά 
με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ταξινομούνται στην κατηγορία ΙΙΙ όσον 
αφορά τα δεδομένα που αφορούν τη 
σχέση οφέλους/ κινδύνου και την έκθεση 
του πληθυσμού, προκειμένου να 
αξιολογηθεί κατά πόσο είναι αναγκαία η 
ανάληψη δράσης σχετικά με το εν λόγω 
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, στο πλαίσιο του συστήματος επαγρύπνησης, η καθιέρωση υποχρέωσης των 
κατασκευαστών να υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ, όσον αφορά τα δεδομένα ασφαλείας και τον όγκο των πωλήσεων.

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Οι κανόνες για την εποπτεία της 
αγοράς θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον 
παρόντα κανονισμό με σκοπό να 
ενισχυθούν τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των εθνικών αρμόδιων 
αρχών, να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός 
συντονισμός των δραστηριοτήτων τους 
σχετικά με την εποπτεία της αγοράς και να 
διευκρινιστούν οι εφαρμοστέες 
διαδικασίες. 

(56) Οι κανόνες για την εποπτεία της 
αγοράς θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον 
παρόντα κανονισμό με σκοπό να 
ενισχυθούν τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των εθνικών αρμόδιων 
αρχών, να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός 
συντονισμός των δραστηριοτήτων τους 
σχετικά με την εποπτεία της αγοράς και να 
διευκρινιστούν οι εφαρμοστέες 
διαδικασίες. Η Επιτροπή πρέπει να ορίσει 
με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο 
πρέπει να διενεργούνται οι επιθεωρήσεις 
αυτές προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πλήρης και εναρμονισμένη εφαρμογή 
τους σε ολόκληρη την Ένωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εναρμόνιση των ελεγκτικών βάσεων της αρμόδιας αρχής έχει ζωτική σημασία για την 
αποτελεσματικότητα του νέου συστήματος που θα επιβληθεί. Ο κανονισμός ορίζει τις 
διαδικασίες επιθεώρησης, τις επιπλέον επιθεωρήσεις ΕΕ, τους μηχανισμούς συνεργασίας και 
τον ορισμό επιθεωρητή με βάση κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(59) Θα πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων, το συντονιστικό όργανο 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΣΟΙΠ), το 
οποίο θα απαρτίζεται από μέλη διορισμένα 
από τα κράτη μέλη, λόγω του ρόλου και 
της εμπειρογνωσίας τους στον τομέα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των in 
vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, με σκοπό να εκπληρώνει τα 
καθήκοντα που θα του αναθέσει ο παρών 
κανονισμός και ο κανονισμός (EΕ) […/…] 
για τα in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, να παρέχει 
συμβουλές στην Επιτροπή και να 
επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
για την εξασφάλιση εναρμονισμένης 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η 
εν λόγω επιτροπή εμπειρογνωμόνων 
πρέπει να συνεπικουρείται από 
επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή 
που θα απαρτίζεται από ομάδες 
εμπειρογνωμόνων σε συγκεκριμένες 
ιατρικές ειδικότητες, προκειμένου να 
προβαίνει σε αξιολόγηση των προϊόντων 
υψηλού κινδύνου και να καταρτίζει 
κατευθυντήριες γραμμές και κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές για την κλινική 
αξιολόγηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική αξιολόγηση του ΣΟΙΠ όσον αφορά την κλινική αξιολόγηση που προβλέπει το 
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άρθρο 44, πρέπει να επαφίεται σε ομάδα εμπειρογνωμόνων. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες θα 
συμβάλουν στην κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών και κοινών τεχνικών προδιαγραφών που 
θα απευθύνονται στους κατασκευαστές και τα πιστοποιημένα όργανα κλινικής αξιολόγησης και 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση των 
πρακτικών.

Τροπολογία 13
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 
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 

(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 
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 
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 
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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.

την έκδοση προληπτικών μέτρων 
προστασίας της υγείας σε επίπεδο ΕΕ·
τέλος, για τα καθήκοντα των εργαστηρίων 
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για 
τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν και για 
το ύψος και τη διάρθρωση των τελών για 
τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που 
εκδίδουν.

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να διεξαγάγει 
η Επιτροπή τις απαραίτητες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο 
ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να διεξαγάγει 
η Επιτροπή τις απαραίτητες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο 
ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να θεσπιστούν ισοδύναμες απαιτήσεις για οι κοινοποιημένοι οργανισμοί σε όλα τα κράτη 
μέλη και να διασφαλιστούν δίκαιοι και ενιαίοι όροι, η διατύπωση «ελάχιστων» πρέπει να 
απαλειφθεί.

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες τους 
οποίους πρέπει να τηρούν τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα 
εξαρτήματα ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, για χρήση από τον άνθρωπο, τα 
οποία διατίθενται στην αγορά της Ένωσης 
ή αρχίζουν να χρησιμοποιούνται στην 
Ένωση.

Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες τους 
οποίους πρέπει να τηρούν τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα 
εξαρτήματα ιατροτεχνολογικών προϊόντων
και εξομοιούμενων προϊόντων αισθητικής 
χρήσης, για χρήση από τον άνθρωπο, τα 
οποία διατίθενται στην αγορά της Ένωσης 
ή αρχίζουν να χρησιμοποιούνται στην 
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Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εξομοιούμενα προϊόντα αισθητικής χρήσης πρέπει να καλύπτονται σαφώς από το πεδίο 
αναφοράς του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εδάφιο 3

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των προϊόντων που προτείνονται στο Παράρτημα XV μπορεί να είναι 
περιοριστικός και να μην αντικατοπτρίζει τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά. 
Λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο της ρύθμισης στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της πρότασης 
ολόκληρης της κατηγορίας των εμφυτεύσιμων και άλλων επεμβατικών προϊόντων, πρέπει να 
εισαχθεί ορισμός για τα αφομοιωνόμενα προϊόντα αισθητικής.

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

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 

(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 
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και το οποίο λειτουργεί με τη μεταβολή 
της πυκνότητας της ενέργειας ή με τη 
μετατροπή της ενέργειας.

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.

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.

Το αυτοτελώς χρησιμοποιούμενο 
λογισμικό θεωρείται ενεργό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν·

Το αυτοτελώς χρησιμοποιούμενο 
λογισμικό θεωρείται ενεργό 
ιατροτεχνολογικό προϊόν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενέργεια που παράγει το ανθρώπινο σώμα δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί του ίδιου επιπέδου 
με αυτόν του ηλεκτρισμού. Η διάταξη αυτή θα οδηγήσει σε αναβάθμιση της ταξινόμησης της 
σύριγγας, του νυστεριού ή της σμίλης ως ενεργών προϊόντων.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) ως «αφομοιωνόμενο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν για αισθητική
χρήση», νοείται προϊόν παρεμφερές εκ 
φύσεως με ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
που προορίζονται από τον κατασκευαστή 
για ανθρώπινη χρήση για αισθητικούς 
λόγους, και το οποίο, με την εισαγωγή του 
στο ανθρώπινο σώμα, επιφέρει αλλαγή 
της οπτικής εμφάνισης του χρήστη, όταν 
τοποθετείται σε επαφή με την επιφάνεια 
του οφθαλμού ή προξενώντας 
τροποποιήσεις του ιστού.

Or. en



PE507.987v03-00 20/63 PA\933795EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των προϊόντων που προτείνονται στο Παράρτημα XV μπορεί να είναι 
περιοριστικός και να μην αντικατοπτρίζει τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά. 
Λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο της ρύθμισης στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της πρότασης 
ολόκληρης της κατηγορίας των εμφυτεύσιμων και άλλων επεμβατικών προϊόντων, πρέπει να 
εισαχθεί ορισμός για τα αφομοιωνόμενα προϊόντα αισθητικής. Ωστόσο, σε μεταγενέστερη φάση 
μπορεί να καταρτιστεί αρνητικός κατάλογος που δεν πρέπει να καλύπτεται από τον παρόντα 
κανονισμό, όπως τα σκουλαρίκια.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 
το οποίο δοκιμάστηκε και απεδείχθη ότι 
είναι αδύνατον 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 πρέπει να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες που να αιτιολογούν την 
αδυναμία επαναχρησιμοποίησης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή ότι η επαναχρησιμοποίησή 
του θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών/χρηστών. Αν η αδυναμία 
επαναχρησιμοποίησης αποδειχθεί με αντικειμενικά επιχειρήματα, το εν λόγω τεχνολογικό 
προϊόν δεν υπόκειται σε επανεπεξεργασία. Η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να αποτρέψει την 
υπερβολική σήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ως «για μία και μόνο χρήση» και να 
δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες καλύτερης εποπτείας και επανεπεξεργασίας.

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ’ επέκταση του ορισμού του «ιατροτεχνολογικού προϊόντος για μια χρήση», εάν δεν έχει 
αποδειχθεί η αδυναμία επαναχρησιμοποίησης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος μιας χρήσης, η 
δυνατότητα επανεπεξεργασίας εναπόκειται στη δυνατότητα του φορέα επανεπεξεργασίας,
εφόσον αυτή αποδειχθεί ασφαλής και σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 15. Πληροφορίες 
σχετικά τη σήμανση και τις πληροφορίες των οδηγιών χρήσης (όπως ορίζονται στο τμήμα 19.2 
και 19.3 του παραρτήματος Ι) πρέπει να τροποποιούνται αναλόγως προκειμένου να 
αντικατοπτρίζουν τη διάκριση μεταξύ «ιατροτεχνολογικού προϊόντος για μια χρήση» και 
«ιατροτεχνολογικού προϊόντος που προορίζεται για μια χρήση».

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – παράγραφος 8 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν για 
πολλαπλή χρήση» ορίζεται το προϊόν που 
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και 
πρέπει να συνοδεύεται με πληροφορίες 
σχετικά με την κατάλληλη διαδικασία 
που θα επιτρέψει την 
επαναχρησιμοποίησή του, όπου 
περιλαμβάνεται ο καθαρισμός, η 
απολύμανση, η συσκευασία και, κατά 
περίπτωση, η μέθοδος αποστείρωσης του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που 
πρόκειται να επαναποστειρωθεί, και
οποιοσδήποτε περιορισμός όσον αφορά 
τον αριθμό των επαναχρησιμοποιήσεών 
του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας και αντίστιξη με τα προϊόντα που «προορίζονται για μία 
μόνο χρήση», τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να χαρακτηρίζονται ως «ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
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πολλαπλή χρήση». 

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 89, για την τροποποίηση του 
καταλόγου του παραρτήματος XV που 
μνημονεύεται στο τελευταίο εδάφιο του 
σημείου 1 της παραγράφου 1, με βάση 
την τεχνική πρόοδο και λαμβάνοντας 
υπόψη της την ομοιότητα μεταξύ 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και 
προϊόντος που δεν έχει ιατρική χρήση 
όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους και 
τους κινδύνους τους.

διαγράφεται 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κατάλογος προϊόντων στο παράρτημα XV είναι υπερβολικά περιοριστικός και 
ολόκληρη η κατηγορία των εμφυτεύσιμων ή άλλων παρεμβατικών προϊόντων πρέπει να 
εμπίπτει στο πεδίο αναφοράς του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό εισάγεται ορισμός.

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από αίτηση 
κράτους μέλους ή με δική της 
πρωτοβουλία, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίσει κατά πόσον ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή κατηγορία ή ομάδα 
προϊόντων εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στους 
ορισμούς του «ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ή του «εξαρτήματος 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος». Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 

1. Η Επιτροπή μπορεί, με δική της 
πρωτοβουλία ή 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 «ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος» ή του «εξαρτήματος 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος». Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
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σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 23
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 την 
κλινική αξιολόγηση και την κλινική 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά που παρατίθεται στο παράρτημα 
ΧΙΙΙ. Οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές 
εκδίδονται μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 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 την 
κλινική αξιολόγηση και την κλινική 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά που παρατίθεται στο παράρτημα 
ΧΙΙΙ. Οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές 
εκδίδονται μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί η συνοχή με τον πρόσφατο ευρωπαϊκό κανονισμό περί 
τυποποίησης και ειδικότερα να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση ολόκληρου του φάσματος των 
σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Βλέπε επίσης τροπολογία στο εδάφιο 1 a (νέο).

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με την έγκριση των κοινών τεχνικών 
προδιαγραφών (ΚΤΠ) που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, η Επιτροπή δεν 
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υπονομεύει τη συνοχή του ευρωπαϊκού 
συστήματος τυποποίησης. Οι ΚΤΠ είναι 
συνεκτικές εφόσον δεν αντιβαίνουν στα
ευρωπαϊκά πρότυπα, δηλαδή καλύπτουν 
τομείς όπου δεν υφίστανται 
εναρμονισμένα πρότυπα, δεν προβλέπεται 
η έγκριση νέων ευρωπαϊκών πρότυπα 
εντός εύλογης χρονικής περιόδου, εάν 
υπάρχουν πρότυπα, αυτά δεν έχουν γίνει 
αποδεκτά από την αγορά ή έχουν 
ξεπεραστεί ή έχουν αποδειχθεί απολύτως 
ανεπαρκή, σύμφωνα με τα δεδομένα 
επαγρύπνησης ή εποπτείας, και η 
μεταφορά των τεχνικών προτύπων σε 
αποδεκτή ευρωπαϊκή τυποποίηση δεν 
προβλέπεται εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή με τον πρόσφατο κανονισμό σχετικά με την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση και ιδίως την εγγύηση της βέλτιστης αξιολόγησης ολόκληρου του φάσματος των 
συναφών τεχνικών προδιαγραφών.

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η Επιτροπή εγκρίνει τις ΚΤΠ που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, κατόπιν 
διαβούλευσης με το ΣΟΙΠ, στην οποία 
επίσης περιλαμβάνεται και εκπρόσωπος 
των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης.

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 
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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 19 του 
παραρτήματος Ι σε επίσημη γλώσσα της 
Ένωσης, η οποία κατανοείται εύκολα από 
τον χρήστη ή τον ασθενή 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 ή τον ασθενή.

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν συνοδεύεται από
τις οδηγίες και τις πληροφορίες 
ασφαλείας που πρέπει να παρέχονται 
σύμφωνα με το τμήμα 19 του 
παραρτήματος Ι σε γλώσσα, η οποία 
κατανοείται εύκολα από τον χρήστη ή τον 
ασθενή για τον οποίο προορίζεται, όπως 
ορίζει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς και οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες στην μητρική τους γλώσσα.

Τροπολογία 27
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. 
Αν η αρμόδια αρχή θεωρεί ή έχει λόγους 
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να πιστεύει ότι ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊόν έχει προξενήσει ζημίες, 
διασφαλίζει ότι ο χρήστης που 
ενδεχομένως υπέστη ζημίες, ο διάδοχος 
του χρήστη, ή ασφαλιστική εταιρεία που 
ασφάλισε την υγεία του χρήστη, ή τρίτα 
μέρη που επηρεάστηκαν από τη ζημία 
που προκλήθηκε στον χρήστη, μπορούν 
να ζητήσουν από τον κατασκευαστή τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ενισχυμένο δικαίωμα στην πληροφόρηση εξαλείφει τον κίνδυνο έλλειψης συναφούς 
πληροφόρησης σε περίπτωση ζημίας.

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι κατασκευαστές καλύπτονται από 
κατάλληλη ασφάλεια ευθύνης η οποία 
καλύπτει οιαδήποτε ζημία ενδέχεται να 
προξενήσουν τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα τους σε ασθενείς ή χρήστες. Η 
ασφάλεια αυτή πρέπει να καλύπτει 
τουλάχιστον τις ζημίες στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
α) σε περίπτωση θανάτου ή 
τραυματισμού του ασθενούς ή του 
χρήστη, ή,
β) σε περίπτωση θανάτου ή 
τραυματισμού περισσοτέρων ασθενών ή 
χρηστών, λόγω της χρήσης του ίδιου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την οδηγία 85/374/EΟΚ για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων, δεν 
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υφίσταται υποχρέωση για την ανάληψη ασφαλιστικής κάλυψης σε περίπτωση βλάβης. Αυτό 
μετακυλίει αδίκως τον κίνδυνο βλάβης, καθώς και τον κίνδυνο χρεοκοπίας του κατασκευαστή 
στους ασθενείς που υπέστησαν βλάβη από ελαττωματικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τους 
αποδέκτες της πληρωμής που είναι υπεύθυνοι για το κόστος της θεραπευτικής αγωγής. 
Σύμφωνα με τους ήδη ισχύοντες κανόνες στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι 
κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών συσκευών πρέπει επίσης να υποχρεούνται να καλύπτονται 
από ασφάλιση αστικής ευθύνης με κατάλληλο ελάχιστο ποσό κάλυψης.

Τροπολογία 29
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 έχει ταυτοποιηθεί ο κατασκευαστής 
και έχει οριστεί από τον κατασκευαστή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σύμφωνα 
με το άρθρο 9·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι ο εισαγωγέας έχει ταυτοποιήσει τον κατασκευαστή.

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) ότι ο κατασκευαστής διαθέτει την 
κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη έναντι 
ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 8, 
παράγραφος 10, εκτός εάν ο ίδιος ο 
εισαγωγέας μπορεί να εξασφαλίσει 
επαρκή κάλυψη που να αντιστοιχεί στις 
ίδιες απαιτήσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εισαγωγείς πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι κατασκευαστές πληρούν τις υποχρεώσεις τους 
όσον αφορά την ασφάλιση. 
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Τροπολογία 31
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 45, 
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, ανάλογα με την περίπτωση, τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και, 
κατά περίπτωση, διασφαλίζουν ότι 
λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, να το αποσύρουν ή να το 
ανακαλέσουν και εφαρμόζουν τη δράση 
αυτή. 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 45, για το επίμαχο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, παρέχοντας 
λεπτομέρειες ιδίως όσον αφορά τη μη 
συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά 
μέτρα που εφήρμοσαν. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποτραπεί οποιαδήποτε μείωση της ενημέρωσης και περιορισμός της ευθύνης, ο 
κατασκευαστής ή, κατά περίπτωση, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, είναι ο μοναδικός 
υπεύθυνος για την ανάληψη διορθωτικών μέτρων σχετικά με το προϊόν. Οι εισαγωγείς δεν 
οφείλουν να λάβουν διορθωτικά μέτρα από τους ιδίους παρά μόνο να εφαρμόσουν τις δράσεις 
σύμφωνα με τις αποφάσεις του κατασκευαστή.

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα μίας χρήσης
και επανεπεξεργασία τους

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
προορίζονται για μία χρήση και 
επανεπεξεργασία τους

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο προϊόντα για τα οποία η αδυναμία επανεπεξεργασίας δεν έχει αποδειχθεί πρέπει να 
υπόκεινται επανεπεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επανεπεξεργάζεται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν μίας χρήσης για να το καταστήσει 
κατάλληλο για περαιτέρω χρήση εντός της 
Ένωσης θεωρείται ο κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και αναλαμβάνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει ο κατασκευαστής, 
οι οποίες ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επανεπεξεργάζεται ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που προορίζεται για μια χρήση για 
να το καταστήσει κατάλληλο για 
περαιτέρω χρήση εντός της Ένωσης 
θεωρείται ο κατασκευαστής του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και αναλαμβάνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει ο κατασκευαστής, 
οι οποίες ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μόνο τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
μίας χρήσης που έχουν διατεθεί στην 
ενωσιακή αγορά βάσει του παρόντος 
κανονισμού ή, πριν από [ημερομηνία 

2. Μόνο τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
που προορίζονται για μια χρήση που 
έχουν διατεθεί στην ενωσιακή αγορά βάσει 
του παρόντος κανονισμού ή, πριν από 
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εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], 
βάσει της οδηγίας 90/385/EΟΚ ή της 
οδηγίας 93/42/EΟΚ μπορούν να 
υποβληθούν σε επανεπεξεργασία. 

[ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού], βάσει της οδηγίας 
90/385/EΟΚ ή της οδηγίας 93/42/EΟΚ 
μπορούν να υποβληθούν σε 
επανεπεξεργασία. 

Or. en

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν πρόκειται για επανεπεξεργασία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης για χρήση κρίσιμης σημασίας, 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο 
επανεπεξεργασία που θεωρείται ασφαλής 
βάσει των τελευταίων επιστημονικών 
στοιχείων. 

3. Εάν πρόκειται για επανεπεξεργασία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
προορίζονται για μια χρήση για χρήση 
κρίσιμης σημασίας, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο επανεπεξεργασία 
που θεωρείται ασφαλής βάσει των 
τελευταίων επιστημονικών στοιχείων. 

Or. en

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, καταρτίζει και επικαιροποιεί 
τακτικά έναν κατάλογο κατηγοριών ή 
ομάδων ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
μίας χρήσης για χρήση κρίσιμης 
σημασίας, τα οποία μπορούν να 
υποβληθούν σε επανεπεξεργασία, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

4. Η Επιτροπή, εκδίδοντας κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, καταρτίζει και 
επικαιροποιεί τακτικά έναν κατάλογο 
κατηγοριών ή ομάδων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που προορίζονται για μια 
χρήση για χρήση κρίσιμης σημασίας, τα 
οποία μπορούν να υποβληθούν σε 
επανεπεξεργασία, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3. Οι εν λόγω πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση θεσπίζονται σύμφωνα με
το άρθρο 89.

Or. en
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Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το όνομα και η διεύθυνση του 
κατασκευαστή του αρχικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος μίας χρήσης
δεν εμφανίζονται πλέον στην επισήμανση 
αλλά αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. 

Το όνομα και η διεύθυνση του 
κατασκευαστή του αρχικού 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος που 
προορίζονται για μια χρήση δεν 
εμφανίζονται πλέον στην επισήμανση αλλά 
αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης του 
επανεπεξεργασμένου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος. 

Or. en

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την επανεπεξεργασία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης και τη μεταφορά 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας 
χρήσης σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη 
χώρα με σκοπό την επανεπεξεργασία τους· 

α) την επανεπεξεργασία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
προορίζονται για μια χρήση και τη 
μεταφορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
που προορίζονται για μια χρήση σε άλλο 
κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα με σκοπό 
την επανεπεξεργασία τους· 

Or. en

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη διαθεσιμότητα των 
επανεπεξεργασμένων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων μίας χρήσης.

β) τη διαθεσιμότητα των 
επανεπεξεργασμένων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που προορίζονται για μια 
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χρήση.

Or. en

Τροπολογία 40
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 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 εμφυτεύσιμου
προϊόντος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται πριν οι ασθενείς λάβουν εμφύτευμα ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να αποφασίσουν με μεγαλύτερη ενημέρωση και με περισσότερες συνειδητές 
επιλογές. Κάρτα εμφυτεύσιμου προϊόντος πρέπει να χορηγείται μόνο στα υψηλού κινδύνου 
μακροχρόνια εμφυτεύσιμα προϊόντα και όχι σε κάθε εμφυτεύσιμο προϊόν. Επί παραδείγματι, 
ραφές, συνδετήρες, βίδες, και οδοντικά εμφυτεύματα πρέπει να αποκλειστούν από την απαίτηση 
αυτή, καθόσον πάρα πολλά εξ αυτών χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση και δεν 
θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Ως καλύτερη εκδοχή της κάρτας εμφυτεύματος, θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί η μορφή ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου στο οποίο που θα περιλαμβάνονται όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες για τα εμφυτεύματα που έχουν τοποθετηθεί σε ασθενή, αποφεύγοντας 
έτσι την περίπτωση οι ασθενείς να είναι κάτοχοι διαφόρων καρτών.

Τροπολογία 41
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 

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο καθιστά διαθέσιμο στην αγορά ένα 
αντικείμενο το οποίο προορίζεται ειδικά να 
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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. 

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 τεκμηρίωσης 
διατηρούνται στη διάθεση των αρμόδιων 
αρχών των κρατών μελών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «ουσιαστικά» μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές ερμηνείες των γεγονότων και λόγω 
απροσδιοριστίας, σε μη συνεκτική εφαρμογή των απαιτήσεων. Οι αλλαγές στις επιδόσεις και τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να οδηγούν σε ταξινόμηση του 
προϊόντος ως νέου ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Τροπολογία 42
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 θεσπίζει ο 
παρών κανονισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «ουσιαστικά» μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές ερμηνείες των γεγονότων και λόγω 
απροσδιοριστίας, σε μη συνεκτική εφαρμογή των απαιτήσεων. Οι αλλαγές στις επιδόσεις και τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να οδηγούν σε ταξινόμηση του 
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προϊόντος ως νέου ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Τροπολογία 43
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 και την 
επικαιροποιεί με τα συμπεράσματα της 
έκθεσης κλινικής αξιολόγησης που 
ακολουθεί μετά τη διάθεση στην αγορά, η 
οποία αναφέρεται στο εδάφιο 3, του 
Μέρους Β του παραρτήματος XIII.
Συντάσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
σαφής για τον προβλεπόμενο χρήστη και 
στη γλώσσα της χώρας στην αγορά της 
οποίας διατίθεται το ιατροτεχνολογικό 
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 42, και επικυρώνεται από τον 
οργανισμό αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκθεση κλινικής αξιολόγησης που ακολουθεί μετά τη διάθεση στην αγορά την οποία διενεργεί 
ο κατασκευαστής πρέπει να είναι διαφανής για τους επαγγελματίες του υγειονομικού κλάδου και 
τους ασθενείς, προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης 
αυτής πρέπει να διοχετεύονται σε δημόσιες περιλήψεις σχετικά με την ασφάλεια και σε 
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις.

Το έγγραφο αυτό πρέπει να διατίθεται δημόσια και να είναι συντεταγμένο σε γλώσσα κατανοητή 
στους χρήστες και τους ασθενείς, καθώς και τους επαγγελματίες του υγειονομικού κλάδου. 
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Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να θεσπιστούν ισοδύναμες απαιτήσεις για οι κοινοποιημένοι οργανισμοί σε όλα τα κράτη 
μέλη και να διασφαλιστούν δίκαιοι και ενιαίοι όροι, η διατύπωση «ελάχιστων» πρέπει να 
απαλειφθεί.

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

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.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 89 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 θεσπιστούν ισοδύναμες απαιτήσεις για οι κοινοποιημένοι οργανισμοί σε όλα τα κράτη 
μέλη και να διασφαλιστούν δίκαιοι και ενιαίοι όροι, η διατύπωση «ελάχιστων» πρέπει να 
απαλειφθεί.

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – 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, αν είναι σκόπιμο, να διευκρινίζει την κατηγορία των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων που επιτρέπεται να αξιολογούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί. Ορισμένα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού κινδύνου πρέπει να αξιολογούνται μόνο από 
κοινοποιημένους οργανισμούς που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζει η Επιτροπή 
μέσω εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – 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 
οποίο ορίζονται οι κοινοποιημένοι 

Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει 
κατάλογο των κωδικών και των τύπων και 
κατηγοριών κινδύνου των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων στα οποία 
αυτοί αντιστοιχούν, εκδίδοντας 
εκτελεστικές πράξεις, με σκοπό τον 
προσδιορισμό του πεδίου προϊόντων για το 
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οργανισμοί το οποίο δηλώνουν τα κράτη 
μέλη στην κοινοποίησή τους. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2.

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 88 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 48
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 απόφαση αυτή 
δημοσιοποιείται στην ευρωπαϊκή 
τράπεζα δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διευκολυνθούν οι εναρμονισμένες πρακτικές σε ολόκληρη την Ευρώπη, η απόφαση αυτή 
πρέπει να είναι προσβάσιμη.

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – 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 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με σκοπό 
την ταξινόμησή τους. 

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 
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επιλύσει αντικρουόμενες αποφάσεις 
μεταξύ κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διατύπωση του άρθρου 41 δεν περιλαμβάνει σαφή διαδικασία για τις περιπτώσεις 
διαφορετικής αξιολόγησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων από διαφορετικές αρμόδιες 
αρχές. Στις περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή αποφασίζει τελικά σχετικά με την εφαρμογή 
συγκεκριμένων κανόνων όσον αφορά συγκεκριμένο προϊόν, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ενιαία ευρωπαϊκή εφαρμογή.

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας III, εκτός από 
τα επί παραγγελία ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα και τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα υπό έρευνα, υπόκεινται σε 
διαδικασία αξιολόγησης που βασίζεται 
στην πλήρη διασφάλιση της ποιότητας και 
στην εξέταση του φακέλου σχεδιασμού 
σύμφωνα με το παράρτημα Χ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τα προϊόντα κατηγορίας ΙΙΙ, η αξιολόγηση της συμμόρφωσης που βασίζεται σε πλήρη 
διασφάλιση ποιότητας και την εξέταση του σχεδιασμού ενδεχομένως να μην αρκεί. Με την 
καθιέρωση τύπου εξετάσης σε επίπεδο ΕΕ ως υποχρεωτικής διαδικασίας, ενισχύεται η 
προσέγγιση της δοκιμής των ιατροτεχνολογικών προϊόντων με βάση το προϊόν (‘hands-on-
product’).
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Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 10 – 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 των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων που προβλέπει το τμήμα 4.4 του παραρτήματος
VIII πρέπει να αποσαφηνισθεί προκειμένου να ενισχυθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι και να 
διασφαλιστεί η διενέργεια ίδιου επιπέδου και συχνότητας αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων σε όλα 
τα κράτη μέλη. Ωστόσο, αιφνιδιαστικές επιθεώρησης πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον μία 
φορά εντός ενός κύκλου πιστοποίησης και για κάθε κατασκευαστή και γενική ομάδα προϊόντων. 
Λόγω της ζωτικής σημασίας του μέσου αυτού, το πεδίο εφαρμογής και οι διαδικασίες 
αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων πρέπει να αναφέρονται στον ίδιο τον κανονισμό και όχι σε 
δευτερεύουσα πράξη, όπως μια εκτελεστική πράξη.

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, απαιτείται η συμμετοχή 
κοινοποιημένου οργανισμού, ο 
κατασκευαστής μπορεί να υποβάλλει 
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 

1. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, απαιτείται η συμμετοχή 
κοινοποιημένου οργανισμού, ο 
κατασκευαστής μπορεί να υποβάλλει 
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 
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σχετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Δεν
επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση για την 
ίδια δραστηριότητα αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ταυτόχρονα σε 
περισσότερους από έναν κοινοποιημένους 
οργανισμούς.

σχετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Δεν 
υποβάλλεται αίτηση για την ίδια 
δραστηριότητα αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ταυτόχρονα σε 
περισσότερους από έναν κοινοποιημένους 
οργανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή πρέπει να αποσαφηνιστεί για να αποτραπούν διαφορετικές ερμηνείες..

Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μηχανισμός ελέγχου ορισμένων 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης

Επιστημονική αξιολόγηση που 
διενεργείται από το ΣΟΙΠ 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται ευρωπαϊκή αξιολόγηση και να καταστεί συστηματική για τα ευαίσθητα 
και καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής πρέπει να 
είναι δεσμευτικό, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν θα αποτελεί απλή παροχής συμβουλής. 
Μια αρνητική αξιολόγηση θα αποτρέπει την πιστοποίηση προϊόντων και τη διάθεσή τους στην 
αγορά.

Όταν αποκτηθεί εμπειρία, η Επιτροπή, συνεπικουρούμενη από ομάδα εμπειρογνωμόνων πρέπει 
να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές και κοινές τεχνικές προδιαγραφές, που θα διαβιβαστούν 
στους κατασκευαστές και στους κοινοποιημένους οργανισμούς, σχετικά με την κλινική 
αξιολόγηση και την εν συνεχεία παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά· αυτό, σταδιακά, 
θα περιορίσει τον ευρωπαϊκό μηχανισμό αξιολόγησης στα πρωτοποριακά και καινοτόμα 
προϊόντα.

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 1. Για τα εμφυτεύσιμα προϊόντα που 
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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.

έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία III, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός, πριν εκδώσει 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης, ζητεί 
επιστημονική αξιολόγηση που παρέχει το 
ΣΟΙΠ σχετικά με την κλινική αξιολόγηση 
και την κλινική παρακολούθηση μετά τη 
διάθεση στην αγορά.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
εδαφίου 1, του άρθρου 44, παράγραφος 1, 
η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται για 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τα οποία 
οι προδιαγραφές που αναφέρονται στα 
άρθρα 6 και 7 έχουν δημοσιευθεί για την 
κλινική αξιολόγηση και κλινική 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά και για προϊόντα για τα οποία η 
εφαρμογή της πιστοποίησης αποσκοπεί 
μόνο στην έκδοση ή ανανέωση 
υφιστάμενων πιστοποιητικών.

Or. en

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

Το ΣΟΙΠ κοινοποιεί το αποτέλεσμα της 
επιστημονικής του αξιολόγησης το 
αργότερο εντός 45 ημερών μετά την 
υποβολή της έκθεσης κλινικής 
αξιολόγησης που αναφέρεται στο μέρος Α 
του παραρτήματος XIII, όπου
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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. 

περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα 
των κλινικών ερευνών που αναφέρονται 
στο παράρτημα XIV· η κλινική 
παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην 
αγορά που αναφέρεται στο μέρος Β του 
παραρτήματος XIII· το σχέδιο οδηγιών 
χρήσης που αναφέρεται στο τμήμα 19.3 
του παραρτήματος Ι και το σχέδιο 
περίληψης των επιδόσεων στον τομέα της 
ασφάλειας και των κλινικών επιδόσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 26, καθώς 
και η τεχνική τεκμηρίωση που 
αναφέρεται στο παράρτημα XIII. Μέσα 
στην προθεσμία αυτή και το αργότερο 45
ημέρες μετά την υποβολή, το ΣΟΙΠ 
μπορεί να ζητήσει την υποβολή 
συμπληρωματικών πληροφοριών οι 
οποίες, βάσει επιστημονικά έγκυρων 
λόγων, είναι αναγκαίες για την 
επιστημονική αξιολόγηση. Μέχρι την 
υποβολή των συμπληρωματικών 
πληροφοριών, η εν λόγω περίοδο των 45 
ημερών αναστέλλεται. Μεταγενέστερες 
αιτήσεις του ΣΟΙΠ για την παροχή 
συμπληρωματικών πληροφοριών, δεν 
αναστέλλουν την περίοδο που αφορά την 
επιστημονική αξιολόγηση του ΣΟΙΠ.

Or. en

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσα σε 5 ημέρες από την παραλαβή της 
αίτησης από το ΣΟΙΠ, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός πληροφορεί τον 
κατασκευαστή σχετικά. 

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Η επιστημονική αξιολόγηση του ΣΟΙΠ 
βασίζεται σε αξιολόγηση του φακέλου 
από την επιστημονική συμβουλευτική 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 80α. 
Εάν για ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν ο 
κατασκευαστής έχει ζητήσει 
επιστημονικές συμβουλές με βάση τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
82α, το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
αυτής υποβάλλεται από κοινού με την 
κοινοποίηση ή με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αυτής. Κατά την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, το ΣΟΙΠ και η 
Επιτροπή λαμβάνουν δεόντως υπόψη την 
επιστημονική συμβουλή.

Or. en

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

4. Σε περίπτωση ευνοϊκής επιστημονικής 
αξιολόγησης, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός μπορεί να προχωρήσει στην 
έκδοση πιστοποίησης. Ωστόσο, αν η 
ευνοϊκή επιστημονική αξιολόγηση 
εξαρτάται από την εφαρμογή 
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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. 

συγκεκριμένων μέτρων (π.χ. προσαρμογή 
του σχεδίου κλινικής παρακολούθησης 
μετά τη διάθεση στην αγορά, 
πιστοποίηση με χρονικό περιορισμό), ο 
κοινοποιημένος οργανισμός εκδίδει 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης μόνο υπό 
τον όρο της εφαρμογής των μέτρων 
αυτών.
 Σε περίπτωση μη ευνοϊκής 
επιστημονικής αξιολόγησης, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός δεν εκδίδει 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Ωστόσο, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να 
υποβάλει νέες πληροφορίες σε απάντηση 
της αιτιολόγησης που περιλαμβάνεται 
στην επιστημονική αξιολόγηση του 
ΣΟΙΠ.
Κατόπιν αιτήσεως του κατασκευαστή, η 
Επιτροπή διοργανώνει ακρόαση στην 
οποία παρέχεται δυνατότητα συζήτησης 
της επιστημονικής θεμελίωσης της μη 
ευνοϊκής επιστημονικής αξιολόγησης,
καθώς και οιασδήποτε δράσης που 
μπορεί να λάβει ο κατασκευαστής ή τα 
δεδομένα που πρέπει να υποβληθούν 
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 
ανησυχίες του ΣΟΙΠ.

Or. en

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 θεσπίζονται 

Όταν κρίνεται απαραίτητο για λόγους 
προστασίας της ασφάλειας των ασθενών 
και της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή 
μπορεί να ορίσει, με εκτελεστικές πράξεις, 
ειδικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
κατηγορίες ή ομάδες προϊόντων πέρα από 
αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1
εκτός των προϊόντων της κατηγορίας Δ, 
στις οποίες εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 
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σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3.

έως 4 για προκαθορισμένη χρονική 
περίοδο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) καινοτομία του προϊόντος ή της 
τεχνολογίας στην οποία βασίζεται και
σημαντικός κλινικός αντίκτυπος ή 
αντίκτυπος στη δημόσια υγεία·

α) τεχνολογική καινοτομία η νέα 
θεραπευτική χρήση η οποία έχει
σημαντικό κλινικό αντίκτυπο ή αντίκτυπο
στη δημόσια υγεία·

Or. en

Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44α

Κοινοποίηση πριν από τη διάθεση στην 
αγορά

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αιτήσεις 
για διενέργεια αξιολογήσεων της 
συμμόρφωσης ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων της κατηγορίας III, με 
εξαίρεση τις αιτήσεις συμπλήρωσης ή 
ανανέωσης υφιστάμενων πιστοποιητικών. 
Οι κοινοποιήσεις αυτές συνοδεύονται 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 
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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. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 89 σχετικά με τον 
καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων που 
πρέπει να πληρούνται από τα 
καθορισμένα όργανα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση πριν από τη διάθεση στην αγορά που προβλέπεται στο άρθρο 44, παράγραφος 1 
και 5, πρώτο εδάφιο της πρότασης της Επιτροπής πρέπει να διατηρηθεί σε νέο άρθρο 
προκειμένου να παράσχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να έχει γνώση και εποπτεία της αγοράς.

Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) κάθε περιστατικό σε σχέση με 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά της Ένωσης· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καταγραφή των συμβάντων και των διορθωτικών δράσεων στον τομέα της ασφάλειας δεν 
πρέπει να αναφέρουν απλώς σοβαρά συμβάντα αλλά όλα τα συμβάντα, με διασταλτική ερμηνεία 
του ορισμού του συμβάντος που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2(43), όπου περιλαμβάνονται και οι 
ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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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 του 
υγειονομικού κλάδου, τους χρήστες και 
τους ασθενείς, έντυπα για την καταγραφή 
των ύποπτων περιστατικών στις 
αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό μπορεί να δημιουργήσει περιορισμούς για ορισμένους ασθενείς και χρήστες που 
ενδεχομένως δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή αναγκαία εμπειρία στη χρήση των εργαλείων 
αυτών. Συνεπώς, οι εθνικές αρχές πρέπει να προβλέψουν άλλη μορφή υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Περιοδικές επικαιροποιημένες 
εκθέσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις 
οποίες καταρτίζουν οι κατασκευαστές, 
σύμφωνα με το άρθρο 63a·

Or. en

Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι εκθέσεις και οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 62, παράγραφος 
5, διαβιβάζονται αυτομάτως όσον αφορά 
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το εν λόγω ιατροτεχνολογικό προϊόν μέσω 
ηλεκτρονικού συστήματος στον 
κοινοποιημένο οργανισμό που εξέδωσε το
πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 45.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση των κοινοποιημένων οργανισμών στην ανταλλαγή πληροφοριών των αρχών 
εποπτείας της αγοράς πρέπει να επεκταθεί και να αποσαφηνιστεί. Ιδιαίτερα, οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί έχουν ανάγκη - στο πλαίσιο αυτοματοποιημένων και εναρμονισμένων διαδικασιών 
επικοινωνίας - από ενοποιημένες πληροφορίες προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των 
εξελίξεων, να λαμβάνουν αμέσως υπόψη τους τα νέα στοιχεία για να αντιδρούν ταχέως και 
καταλλήλως σε περιστατικά και συμβάντα.

Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αν, σε περίπτωση αναφορών σύμφωνα με 
το άρθρο 61 παράγραφος 3, η αρμόδια 
αρχή βεβαιωθεί ότι οι αναφορές αφορούν 
περιστατικό, κοινοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση τις αναφορές αυτές στο 
ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στο 
άρθρο 62.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκθέσεις πρέπει σε κάθε περίπτωση να κοινοποιούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα, ιδίως για 
να διασφαλιστεί η κυκλοφορία όλων των πληροφοριών.

Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 63α
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Περιοδικές επικαιροποιημένες εκθέσεις 
για την ασφάλεια

1. Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων κατηγορίας III παρέχουν 
πληροφορίες στο ηλεκτρονικό σύστημα 
που αναφέρεται στο άρθρο 62:
α) περιλήψεις δεδομένων σχετικά με τα 
οφέλη και τους κινδύνους 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων όλων των μελετών με 
εκτίμηση του ενδεχόμενου αντίκτυπού 
τους στην άδεια κυκλοφορίας·
β) επιστημονική αξιολόγηση του δείκτη 
κινδύνου/οφέλους του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος·
γ) όλα τα δεδομένα που αφορούν τον όγκο 
των πωλήσεων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης και 
εκτίμησης του πληθυσμού που έχει 
εκτεθεί στο ιατροτεχνολογικό προϊόν.
2. Η επιστημονική αξιολόγηση του ΣΟΙΠ 
που αναφέρεται στο άρθρο 14, 
μνημονεύει τη συχνότητα με την οποία οι 
κατασκευαστές υποβάλλουν την 
επιστημονική αξιολόγηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 44.
Οι κατασκευαστές υποβάλλουν στις 
αρμόδιες αρχές περιοδικές 
επικαιροποιημένες εκθέσεις σχετικά με 
την ασφάλεια, αμέσως μόλις υποβληθεί 
αίτηση ή τουλάχιστον μια φορά τον 
χρόνο, κατά τα πρώτα δύο χρόνια μετά 
την αρχική διάθεση στην αγορά του εν 
λόγω ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
3. Το ΣΟΙΠ αξιολογεί τις περιοδικές 
επικαιροποιημένες εκθέσεις σχετικά με 
την ασφάλεια, προκειμένου να καθορίσει 
κατά πόσον υφίστανται νέοι κίνδυνοι ή 
κατά πόσον οι κίνδυνοι μετεβλήθησαν, ή 
αν έχει μεταβληθεί ο δείκτης 
κινδύνου/οφέλους του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος.
4. Μετά την αξιολόγηση των περιοδικών 
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εκθέσεων επικαιροποίησης σχετικά με 
την ασφάλεια, το ΣΟΙΠ εξετάζει κατά 
πόσον είναι αναγκαίο να αναληφθεί 
δράση όσον αφορά το συγκεκριμένο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν. Το ΣΟΙΠ 
ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, 
σε περίπτωση μη ευνοϊκής επιστημονικής 
αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί, 
διαφοροποιεί, αναστέλλει ή αίρει την 
άδεια, ανάλογα με την περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, στο πλαίσιο του συστήματος επαγρύπνησης, η καθιέρωση υποχρέωσης των 
κατασκευαστών να υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 
κατηγορίας ΙΙΙ, όσον αφορά τα δεδομένα ασφαλείας και τον όγκο των πωλήσεων.

Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1

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 των ιατροτεχνολογικών 

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 των ιατροτεχνολογικών 
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προϊόντων. Μπορούν, όταν το κρίνουν 
αναγκαίο, να καταστρέψουν ή να 
αχρηστεύσουν με άλλο τρόπο τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.

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 οφείλουν να αιτιολογούν οιαδήποτε επιθεώρηση.

Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν 
επιθεωρητές οι οποίοι είναι 
εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν τους 
ελέγχους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Τους ελέγχους αυτούς 
μπορούν να συνεπικουρούν 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν οι αρμόδιες 
αρχές. Οι έλεγχοι διενεργούνται από 
επιθεωρητές του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ορίζουν επιθεωρητές για να διενεργούν τον έλεγχο 
δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε 
διεθνούς συμφωνίας έχει συναφθεί 
μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, οι 
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έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 μπορούν επίσης να διενεργούνται στις 
εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα 
που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, 
εφόσον το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
προορίζεται να διατεθεί στην αγορά της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να είναι δυνατόν να διενεργούνται 
σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε τρίτες χώρες, εφόσον τα προϊόντα πρόκειται να διατεθούν 
στην αγορά της ΕΕ.

Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 5 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Μετά από κάθε έλεγχο, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, η ενδιαφερόμενη 
αρμόδια αρχή υποβάλλει στον ελεγχόμενο 
οικονομικό φορέα έκθεση σχετικά με το 
επίπεδο συμμόρφωσης με τον παρόντα 
κανονισμό. Πριν από την έγκριση της 
έκθεσης, η αρμόδια αρχή παρέχει στον 
ελεγχόμενο οικονομικό φορέα τη 
δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό ο ελεγχόμενος φορέας να ενημερώνεται σχετικά με το αποτέλεσμα της 
επιθεώρησης και να έχει τη δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων.

Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 5 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. Η Επιτροπή καταρτίζει λεπτομερείς 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
αρχές διενέργειας των ελέγχων που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, όπου 
περιλαμβάνονται ειδικότερα και τα 
προσόντα των επιθεωρητών, καθώς και 
οι ρυθμίσεις επιθεώρησης και πρόσβασης 
στα δεδομένα και τις πληροφορίες που 
έχουν οι οικονομικοί φορείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών πρέπει να περιλαμβάνει εναρμονισμένη προσέγγιση 
των ελεγκτικών δραστηριοτήτων της Ένωσης.

Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Το ΣΟΙΠ προχωρεί στη σύσταση 
ομάδας διαλόγου των φορέων, η οποία 
απαρτίζεται από εκπροσώπους των 
φορέων και διοργανώνεται σε επίπεδο 
Ένωσης. Η εν λόγω ομάδα ενεργεί 
παράλληλα και συνεργάζεται με το 
Συντονιστικό Όργανο Ιατρικών 
Προϊόντων (ΣΟΙΠ), παρέχει συμβουλές 
στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη επί 
διαφόρων πτυχών της ιατρικής 
τεχνολογίας και εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συσταθεί ομάδα διαλόγου των φορέων που θα δώσει τη δυνατότητα στους 
ασθενείς, τους επαγγελματίες του υγειονομικού κλάδου και τη βιομηχανία να επικοινωνούν με 
τους ρυθμιστές.
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Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να συμβάλλει στον έλεγχο ορισμένων 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης
σύμφωνα με το άρθρο 44·

β) να παρέχει επιστημονική αξιολόγηση 
για ορισμένους τύπους ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 44·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 44.

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80α 
Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή

1. Η Επιτροπή προχωρεί στη σύσταση 
και παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη σε 
επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή 
που απαρτίζεται από 15, κατ’ ανώτατο 
όριο, επιστημονικούς και/ή κλινικούς 
εμπειρογνώμονες στον τομέα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι οποίοι
υπό την προσωπική τους ιδιότητα από το
ΣΟΙΠ. 
2. Κατά τον διορισμό των 
εμπειρογνωμόνων αυτών, η Επιτροπή 
διασφαλίζει ευρεία, κατάλληλη και 
ισόρροπη κάλυψη των ιατρικών 
ειδικοτήτων που αφορούν τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τη 
δημοσιοποίηση οιουδήποτε συμφέροντος 
ενδέχεται να επηρεάσει την άσκηση των 
καθηκόντων τους και την υπογραφή 
ρήτρας εμπιστευτικότητας. Η 
επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή 
μπορεί να προχωρεί στη σύσταση πάνελ 
εμπειρογνωμόνων για συγκεκριμένες 
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ιατρικές ειδικότητες, τα οποία τελούν υπό 
την ευθύνη της. Η Επιτροπή ή το ΣΟΙΠ 
μπορούν να ζητήσουν από την 
επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή να 
παράσχει επιστημονικές συμβουλές επί 
θέματος που αφορά την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.
3. Η επιστημονική συμβουλευτική 
επιτροπή ορίζει μεταξύ των μελών της, 
πρόεδρο και αντιπρόεδρο με τριετή 
θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για 
μια ακόμη φορά. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η 
πλειοψηφία των μελών μπορεί να ζητήσει 
την παραίτηση του προέδρου και/ή του 
αντιπροέδρου.
4. Η επιστημονική συμβουλευτική 
επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της
κανονισμό του ο οποίος προβλέπει, ιδίως, 
διαδικασίες για τα ακόλουθα:
α) τη λειτουργία του πάνελ 
εμπειρογνωμόνων·
β) τον ορισμό και την αντικατάσταση του 
προέδρου και αντιπροέδρου του·
γ) την επιστημονική αξιολόγηση που 
προβλέπει το άρθρο 44, όπου 
περιλαμβάνονται και οι καταστάσεις 
εκτάκτου ανάγκης·
Ο εσωτερικός κανονισμός αρχίζει να 
ισχύει μετά την έκδοση ευνοϊκής γνώμης 
από την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική αξιολόγηση του ΣΟΙΠ όσον αφορά την κλινική αξιολόγηση που προβλέπει το 
άρθρο 44, πρέπει να επαφίεται σε ομάδα εμπειρογνωμόνων. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες θα 
συμβάλουν στην κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών και κοινών τεχνικών προδιαγραφών που 
θα απευθύνονται στους κατασκευαστές και τα πιστοποιημένα όργανα κλινικής αξιολόγησης και 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση των 
πρακτικών.
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Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 82α
Επιστημονικές γνωμοδοτήσεις

1. Η Επιτροπή διευκολύνει την πρόσβαση 
των κατασκευαστών καινοτόμων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων στα οποία 
αναφέρεται η επιστημονική αξιολόγηση 
που ορίζει το άρθρο 44 σε επιστημονική 
συμβουλή που παρέχει η συμβουλευτική 
επιστημονική επιτροπή ή εργαστήριο 
αναφοράς της ΕΕ σχετικά με 
πληροφορίες που αφορούν τα κριτήρια
ορθής αξιολόγησης της συμμόρφωσης
ενός προϊόντος, ιδίως όσον αφορά τα
κλινικά δεδομένα που είναι απαραίτητα 
για την τελική αξιολόγηση.
2. Η επιστημονική συμβουλή που παρέχει 
η επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή 
ή εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ δεν είναι 
δεσμευτική.
3. Η Επιτροπή δημοσιεύει περιλήψεις
των επιστημονικών συμβουλών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν απαλειφθεί όλες οι 
πληροφορίες που αφορούν εμπιστευτικά 
στοιχεία εμπορικής φύσεως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμβουλή αυτή θα βοηθήσει κυρίως τους κατασκευαστές να διενεργούν κλινική αξιολόγηση 
σύμφωνα με τα τελευταία επιτεύγματα της επιστήμης και τις πλέον πρόσφατες συστάσεις της 
ομάδας ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων.
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Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα XV των 
οποίων ο κατασκευαστής δεν δηλώνει 
ιατρική χρήση, οι γενικές απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα τμήματα 1 και 5 νοούνται 
κατά τρόπο ώστε το προϊόν, όταν 
χρησιμοποιείται υπό τις προβλεπόμενες 
συνθήκες και για τους προβλεπόμενους 
σκοπούς, δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο 
ή μόνο τον ελάχιστο αποδεκτό κίνδυνο που 
σχετίζεται με τη χρήση του προϊόντος που 
συνδέεται με υψηλό επίπεδο προστασίας 
της ασφάλειας και της υγείας των 
προσώπων.

6. Για τα αφομοιωνόμενα προϊόντα 
αισθητικής των οποίων ο κατασκευαστής 
δεν δηλώνει ιατρική χρήση, οι γενικές 
απαιτήσεις που αναφέρονται στα τμήματα 
1 και 5 νοούνται κατά τρόπο ώστε το 
προϊόν, όταν χρησιμοποιείται υπό τις 
προβλεπόμενες συνθήκες και για τους 
προβλεπόμενους σκοπούς, δεν παρουσιάζει 
κανένα κίνδυνο ή μόνο τον ελάχιστο 
αποδεκτό κίνδυνο που σχετίζεται με τη 
χρήση του προϊόντος που συνδέεται με 
υψηλό επίπεδο προστασίας της ασφάλειας 
και της υγείας των προσώπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των προϊόντων που προτείνονται στο Παράρτημα XV μπορεί να είναι 
περιοριστικός και να μην αντικατοπτρίζει τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά. 
Λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο της ρύθμισης στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της πρότασης 
ολόκληρης της κατηγορίας των εμφυτεύσιμων και άλλων επεμβατικών προϊόντων, πρέπει να 
εισαχθεί ορισμός για τα αφομοιωνόμενα προϊόντα αισθητικής.

Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 19.2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) η μνεία "το παρόν προϊόν αποτελεί
ιατροτεχνολογικό προϊόν".

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν πρέπει να αναφέρει σαφώς στη σήμανσή του το χαρακτηριστικό 
αυτό.
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Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 19.2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για 
να μπορεί ο χρήστης να αναγνωρίσει το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, το περιεχόμενο 
της συσκευασίας και, όταν δεν είναι 
προφανής για τον χρήστη, την 
προβλεπόμενη χρήση.

β) Τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για 
να μπορεί ο χρήστης να αναγνωρίσει το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, το περιεχόμενο 
της συσκευασίας και, όταν δεν είναι 
προφανής για τον χρήστη, την 
προβλεπόμενη χρήση και ανάλογα με την 
περίπτωση, ότι το προϊόν πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο σε μια διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη σήμανση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος πρέπει να αναφέρεται σαφώς ότι είναι μόνο για 
μια χρήση.

Τροπολογία 80
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

Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 6.7

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 

Όλα τα προϊόντα που έχουν ενσωματωμένο 
ή αποτελούνται από νανοϋλικό, που 
προορίζεται να απελευθερωθεί εκουσίως
στο ανθρώπινο σώμα, υπάγονται στην 
κατηγορία ΙΙΙ. 
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ελευθερωθεί στο σώμα του ασθενή ή του 
χρήστη όταν το ιατροτεχνολογικό προϊόν 
χρησιμοποιείται για την προβλεπόμενη 
χρήση του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος από τη χρήση 
νανοϋλικών. Ωστόσο, στον κανόνα αυτό ενδέχεται να εμπίπτουν πάρα πολλά προϊόντα που δεν 
ενέχουν σοβαρή ανησυχία για την υγεία. Συνεπώς, η αναβάθμιση στην Κατηγορία ΙΙΙ θα γίνεται 
μόνο όταν η χρήση νανοϋλικών είναι σκόπιμη και στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης χρήσης του 
προϊόντος.

Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 6.9

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 ή 
διαχέονται σ’ αυτό υπάγονται στην 
κατηγορία ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ταξινόμηση του κινδύνου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον τελικό προορισμό του προϊόντος. 
Συνεπώς, τα προϊόντα που δεν προορίζονται κατά κύριο λόγο για κατάποση, εισπνοή ή να 
χορηγηθούν από το ορθό ή τον κόλπο δεν πρέπει να καλύπτονται από αυτόν τον κανόνα 
ταξινόμησης, καθόσον δεν παρουσιάζουν τους ίδιους κινδύνους (π.χ. συγκολλητικό 
οδοντοστοιχίας).

Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – τμήμα 3.2 – στοιχείο δ – περίπτωση 2
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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 
ιχνηλασιμότητας του προϊόντος που 
καταρτίζονται και ενημερώνονται βάσει 
σχεδίων, εφαρμοστέων προδιαγραφών ή 
άλλων σχετικών εγγράφων σε κάθε στάδιο
της παραγωγής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος και τμημάτων ή συστατικών στοιχείων του στη διαδικασία 
ανάπτυξης και παραγωγής αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας του συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας και, συνεπώς, της αξιολόγησής του.

Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – τμήμα 4.4 – παράγραφος 1

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 κάθε πέντε χρόνια 
και για τα κάθε κατασκευαστή και γενική 
ομάδα προϊόντων, τυχαίες αιφνιδιαστικές 
επιθεωρήσεις στις αντίστοιχες 
εργοστασιακές εγκαταστάσεις και, 
ανάλογα με την περίπτωση, των 
προμηθευτών και/ή υπεργολάβων. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός καταρτίζει 
σχέδιο των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων 
που δεν πρέπει να γνωστοποιείται στον 
κατασκευαστή. Κατά τις επιθεωρήσεις 
αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός 
δύναται, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να 
πραγματοποιεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων 
δοκιμές για να επαληθεύει την καλή 
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας. Διαβιβάζει στον 
κατασκευαστή έκθεση της επιθεώρησης,
καθώς και έκθεση της δοκιμής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων που προβλέπει το τμήμα 4.4 του παραρτήματος 
VIII πρέπει να αποσαφηνισθεί προκειμένου να ενισχυθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι και να 
διασφαλιστεί η διενέργεια ίδιου επιπέδου και συχνότητας αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων σε όλα 
τα κράτη μέλη. Ωστόσο, αιφνιδιαστικές επιθεώρησης πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον μία 
φορά εντός ενός κύκλου πιστοποίησης και για κάθε κατασκευαστή και γενική ομάδα προϊόντων. 
Λόγω της ζωτικής σημασίας του μέσου αυτού, το πεδίο εφαρμογής και οι διαδικασίες 
αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων πρέπει να αναφέρεται στον ίδιο τον κανονισμό και όχι σε 
δευτερεύουσα πράξη όπως μια εκτελεστική πράξη.

Τροπολογία 85
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 
ως προς τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. 
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 ζητά από τον κατασκευαστή να 
διεξαγάγει τις δοκιμές αυτές.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει την 
αίτηση και για τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποιεί προσωπικό που έχει 
αποδεδειγμένα τις γνώσεις και την πείρα 
ως προς τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. 
Ο κοινοποιημένος οργανισμός
διασφαλίζει ότι η αίτηση του 
κατασκευαστή περιγράφει με ακρίβεια 
τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την 
επίδοση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, παρέχοντας δυνατότητα 
αξιολόγησης σχετικά με το κατά αυτό 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ορίζει ο παρών κανονισμός. Οι 
κοινοποιημένοι οργανισμοί υποβάλλουν 
παρατηρήσεις σχετικά με τη 
συμμόρφωση όσον αφορά:
- τη γενική περιγραφή του προϊόντος,
- τις προδιαγραφές σχεδιασμού, όπου 
περιλαμβάνεται και περιγραφή των 
λύσεων που επελέγησαν για την 
εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων,
- τις συστηματικές διαδικασίες που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό και 
τις τεχνικές για τον έλεγχο, την 
παρακολούθηση και την πιστοποίηση του 
σχεδιασμού του προϊόντος.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να 
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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 ζητά από τον κατασκευαστή να 
διεξαγάγει τις δοκιμές αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση συμμόρφωσης με βάση την εξέταση του φακέλου 
σχεδιασμού πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί και να τροποποιηθεί, υιοθετώντας τις υφιστάμενες 
απαιτήσεις όσον αφορά την αξιολόγηση της αίτησης του κατασκευαστή που περιγράφεται στον 
εθελοντικό κώδικα συμπεριφοράς των κοινοποιημένων οργανισμών.

Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII – 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 
αιτιολόγηση κατά την έννοια της πρώτης 
περιόδου της παρούσας παραγράφου.

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 
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 
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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 τον ΣΟΙΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «γενικά» είναι υπερβολικά ασαφής. Οι περιπτώσεις στις οποίες η ισοδυναμία 
μπορεί να αιτιολογηθεί πρέπει να αποσαφηνιστούν στο κείμενο. Ωστόσο, με την υιοθέτηση στο 
άρθρο 44 της συστηματικής αξιολόγησης των κλινικών δεδομένων, εναπόκειται στους 
ευρωπαίους εμπειρογνώμονες να καθορίσουν αν αποδεικνύεται η ισοδυναμία ή αν είναι 
απαραίτητη η κλινική διερεύνηση.

Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα XV διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση καταλόγου προϊόντων στο παράρτημα XV δημιουργεί δυσκολίες διαχείρισης και 
επικαιροποίησης ενός τέτοιου καταλόγου και δυσκολία συμπλήρωσης όσον αφορά τα 
υφιστάμενα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά.


