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Τροπολογία 248
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 5 (Υγεία) – περίπτωση 6 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τομέας Υποτομέας Είδος οντότητας

– Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο ζ) της οδηγίας 
2011/24/ΕΕ(90)

– Εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού 
XXXX/XXXX σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές 
απειλές κατά της υγείας91

– Οντότητες που πραγματοποιούν 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για φάρμακα, 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημείο 2 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ(92)

– Οντότητες που παρασκευάζουν βασικά 
φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά 
σκευάσματα που αναφέρονται στον τομέα Γ κλάδο 21 
της NACE αναθ. 2

5. Υγεία

– Οντότητες που κατασκευάζουν 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία θεωρούνται 
κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας 
(στο εξής: κατάλογος προϊόντων κρίσιμης κατά τη 
διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τη 
δημόσια υγεία) που αναφέρονται στο άρθρο 20 του 
κανονισμού XXXX93

91 [Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ, 
η παραπομπή θα επικαιροποιηθεί μόλις εγκριθεί η πρόταση COM (2020)727 final]
92 Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 
2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 
της 28.11.2001, σ. 67).
93 [Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση του 
ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την ετοιμότητα έναντι κρίσεων και τη 
διαχείριση κρίσεων για τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η παραπομπή θα 
επικαιροποιηθεί μόλις εγκριθεί η πρόταση COM(2020)725 final]

Τροπολογία
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Τομέας Υποτομέας Είδος οντότητας

– Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο ζ) της οδηγίας 
2011/24/ΕΕ(90)

– Εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού 
XXXX/XXXX σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές 
απειλές κατά της υγείας91

– Οντότητες που πραγματοποιούν 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για φάρμακα, 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημείο 2 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ(92)

– Οντότητες που παρασκευάζουν βασικά 
φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά 
σκευάσματα που αναφέρονται στον τομέα Γ κλάδο 21 
της NACE αναθ. 2

– Οντότητες που κατασκευάζουν 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία θεωρούνται 
κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας 
(στο εξής: κατάλογος προϊόντων κρίσιμης κατά τη 
διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τη 
δημόσια υγεία) που αναφέρονται στο άρθρο 20 του 
κανονισμού XXXX93

5. Υγεία

– Οντότητες που κατέχουν άδεια χονδρικής 
πώλησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 79 της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ

91 [Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ, 
η παραπομπή θα επικαιροποιηθεί μόλις εγκριθεί η πρόταση COM (2020)727 final]
92 Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 
2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 
της 28.11.2001, σ. 67).
93 [Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση του 
ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την ετοιμότητα έναντι κρίσεων και τη 
διαχείριση κρίσεων για τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η παραπομπή θα 
επικαιροποιηθεί μόλις εγκριθεί η πρόταση COM(2020)725 final]
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Τροπολογία 249
Patrick Breyer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 8 (Ψηφιακές υποδομές) – περιπτώσεις 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

– Πάροχοι υπηρεσιών συστήματος ονομάτων 
τομέα (DNS)

8. Ψηφιακές 
υποδομές

– Μητρώα ονομάτων τομέα ανώτατου 
επιπέδου (TLD)

Τροπολογία

– διαγράφεται8. Ψηφιακές 
υποδομές – διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 250
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 9 (Δημόσια διοίκηση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

– Πάροχοι υπηρεσιών συστήματος ονομάτων 
τομέα (DNS)
– Φορείς δημόσιας διοίκησης σε εδαφικές 
μονάδες επιπέδου NUTS 1 που αναφέρονται στο 
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 
(98)

9. Δημόσια διοίκηση

– Φορείς δημόσιας διοίκησης σε εδαφικές 
μονάδες επιπέδου NUTS 2 που αναφέρονται στο 
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003

98 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών 
μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Τροπολογία
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– διαγράφεται
– διαγράφεται

διαγράφεται

– διαγράφεται

Or. en


