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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας του 
τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποτελούν ένα 
ολοένα και σημαντικότερο τμήμα του τομέα της υγείας, με μείζονα αντίκτυπο τόσο στη 
δημόσια υγεία όσο και στις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ο όρος 
"ιατροτεχνολογικά προϊόντα" καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Στην αγορά διακρίνονται
400.000 περίπου διαφορετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία περιλαμβάνουν από απλά 
προϊόντα (όπως σύριγγες και γυαλιά), εξοπλισμό εξέτασης και διάγνωσης των ασθενειών και 
της κατάστασης της υγείας έως τα πιο εξελιγμένα και περίπλοκα μέσα (όπως εμφυτεύσιμα 
προϊόντα που σώζουν ζωές,  διαγνωστική απεικόνιση και εξοπλισμό ελάχιστα επεμβατικής 
χειρουργικής).

Το κοινό δίκαια προσδοκά να πληρούν αυτά τα προϊόντα τις υψηλότερες δυνατές 
προδιαγραφές ασφάλειας. Ταυτόχρονα, ο τομέας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία - δεδομένου ότι αποτελείται από 7.000 εταιρείες που απασχολούν 
περισσότερους από 350.000 ανθρώπους και ότι παρουσιάζει τακτικά ένα από τα υψηλότερα 
ποσοστά αύξησης της παραγωγής- και απαιτεί ένα συνεκτικό και σαφές νομοθετικό πλαίσιο 
που να ευνοεί την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

Το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο, με το οποίο ρυθμίζεται αυτή η τεράστια ποικιλία 
προϊόντων, αποτελείται από τρεις οδηγίες, στις οποίες ορίζονται οι ουσιαστικές απαιτήσεις 
που πρέπει να πληρούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα όταν διατίθενται στην αγορά, ανάλογα 
με την ταξινόμησή τους (όπως αξιολόγηση του κινδύνου, διαχείριση του κινδύνου και 
ανάλυση κινδύνου - οφέλους). Επιπλέον, στις οδηγίες προβλέπεται ένα σύστημα 
βασιζόμενων στον κίνδυνο διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας, οι οποίες εκτελούνται 
συνήθως από ανεξάρτητους φορείς (τους αποκαλούμενους "κοινοποιημένους οργανισμούς"). 
Τέλος, οι οδηγίες επιβάλλουν στις εθνικές αρχές την υποχρέωση να διασφαλίσουν την ομαλή 
λειτουργία της αγοράς, για παράδειγμα μέσω της επιτήρησης της αγοράς, της καθοδήγησης, 
της διατύπωσης αντιρρήσεων όσον αφορά τα πρότυπα ή της επαναταξινόμησης των 
προϊόντων.

Το 2002, η Επιτροπή αναθεώρησε την λειτουργία του ρυθμιστικού πλαισίου. Η αναθέωρηση 
οδήγησε στο συμπέρασμα ότι σε γενικές γραμμές οι οδηγίες παρείχαν κατάλληλο νομικό 
πλαίσιο, Ωστόσο, όσον αφορά συγκεκριμένα σημεία, υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης. Στόχος 
της σημερινής προτεινόμενης οδηγίας είναι να βελτιωθούν αυτά τα σημεία. Οι πιο 
σημαντικές προτάσεις αφορούν διευκρινίσεις στους εξής τομείς:

• αξιολόγηση πιστότητας, συμπεριλαμβανομένων σαφών κανόνων σχετικά με την 
τεκμηρίωση του σχεδιασμού και τον έλεγχο του σχεδιασμού·

• απαιτήσεις κλινικής αξιολόγησης·
• επιτήρηση μετά την διάθεση στο εμπόριο και συμμόρφωση των κατασκευαστών επί 

παραγγελία προϊόντων·
• εργασίες και συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών·
• αυξημένη διαφάνεια για το ευρύ κοινό.
•

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής, την οποία η βιομηχανία του τομέα
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ανέμενε από καιρό. Οι πρακτικές προτάσεις της παρούσας οδηγίας θα επιφέρουν βελτίωση 
της εναρμόνισης στον σε μεγάλο βαθμό σύνθετο και διαφοροποιημένο τομέα, μέσω της 
διασφάλισης σαφέστερων και απλούστερων κανόνων. Μέσω της ενίσχυσης της νομικής 
σαφήνειας, της διαφάνειας και της βεβαιότητας για όλους του παράγοντες της αγοράς και της 
βελτίωσης του γενικού ρυθμιστικού πλαισίου, η πρόταση θα στηρίξει την ταχεία τεχνολογική 
πρόοδο, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ο εισηγητής τονίζει ότι, ακόμα και αν οι αλλαγές ενδέχεται εκ πρώτης όψεως να δείχνουν 
μικρές και τεχνικές, είναι δυνατό να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενδιαφερόμενη 
βιομηχανία. Για παράδειγμα, η επαναταξινόμηση ορισμένων προϊόντων σε κατηγορία 
υψηλότερου κινδύνου θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική αύξηση του κόστους. Εξάλλου, 
για τα προϊόντα που εμπίπτουν μόνο οριακά σε κάποιον από τους διαφορετικούς ορισμούς ή 
για τα συνδυασμένα προϊόντα η νομική σαφήνεια και η συνοχή μπορούν να είναι πολύ 
σημαντικές, δεδομένου ότι διευκρινίζεται ποια οδηγία και κατά συνέπεια ποια διαδικασία 
ισχύει για αυτά.

Ο εισηγητής θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι η εμβέλεια της παρούσας 
αναθεωρημένης οδηγίας θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με τον νέο προτεινόμενο 
κανονισμό σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα προηγμένων θεραπειών, με την έννοια ότι 
όλα τα προϊόντα θα πρέπει να καλύπτονται είτε από την παρούσα οδηγία είτε από τον νέο 
κανονισμό και ότι θα πρέπει να αποφευχθεί περιττή αλληλεπικάλυψη. Εφόσον είναι 
αναγκαίο, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει το συντομότερο δυνατό πρόταση, προκειμένου 
να διευκρινιστεί η εμβέλεια αυτών των νομοθετικών πράξεων.

Τέλος, με δεδομένο το γεγονός ότι η βιομηχανία σε αυτόν τον τομέα αναπτύσσει 
δραστηριότητα στην παγκόσμια αγορά, η διαδικασία διεθνούς συνεργασίας και εναρμόνισης 
των προτύπων έχει ζωτική σημασία. Ο εισηγητής πιστεύει για τον λόγο αυτό ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας, τόσο 
υπό μορφή διμερών συμφωνιών (Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης) όσο και μέσω πιο 
άτυπης συνεργασίας (π.χ. της Ειδικής Ομάδας για την Παγκόσμια Εναρμόνιση).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 17

Για τον καλύτερο συντονισμό της διάθεσης Για τον καλύτερο συντονισμό της διάθεσης 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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και της αποδοτικότητας των εθνικών πόρων 
που απασχολούνται σε ζητήματα σχετικά με 
την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη 
πρέπει να συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους 
όσο και σε διεθνές επίπεδο.

και της αποδοτικότητας των εθνικών πόρων 
που απασχολούνται σε ζητήματα σχετικά με 
την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη 
πρέπει να συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους 
όσο και σε διεθνές επίπεδο. Προκειμένου να 
δοθεί στη βιομηχανία η δυνατότητα να 
συμμετάσχει επί ίσοις όροις στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό, θα πρέπει να 
διασφαλιστεί η ύπαρξη διεθνούς
τυποποίησης και συνεργασίας.  

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων πωλεί τα προϊόντα της σε παγκόσμια 
κλίμακα. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα, που βασίζονται σε διαδικασία διεθνούς τυποποίησης είναι ως 
εκ τούτου προτιμότερα. Θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την 
προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας, τόσο υπό μορφή διμερών συμφωνιών όσο και μέσω πιο 
άτυπης συνεργασίας (π.χ. της Ειδικής Ομάδας για την Παγκόσμια Εναρμόνιση). 

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21 Α (νέα)

(21a) H επανεπεξεργασία των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων αποτελεί
έναν τομέα που υπόσχεται περιορισμό των 
δαπανών. Δεδομένης ωστόσο τόσο της
τρέχουσας έλλειψης ίσων όρων
ανταγωνισμού στην ΕΕ όσο και της 
ανάγκης να διασφαλιστεί η ασφάλεια των 
ασθενών, η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει 
πρόταση σχετικά με την επανεπεξεργασία 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων αφού 
πρώτα πραγματοποιήσει αξιολόγηση 
αντίκτυπου και έρευνα αγοράς.

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, η επανεπεξεργασία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων δεν υπόκειται σε 
ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του  EAMDR, θα μπορούσε να φτάσει τα 3 
δισ. ευρώ ετησίως η εξοικονόμηση πόρων που θα συνεπάγετο η πλήρης αξιοποίηση της 
επανεπεξεργασίας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Προκειμένου βεβαίως να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια των ασθενών, η νομοθεσία θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ποιότητα της 
επανεπεξεργασίας. Οποιαδήποτε σχετική πρόταση πρέπει να βασιστεί στην κατάλληλη
αξιολόγηση αντίκτυπου, με έμφαση στην υφιστάμενη νομοθεσία των κρατών μελών, και σε
έρευνα αγοράς. 

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (A), ΣΗΜΕΙΟ (I A) (νέο)
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Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (α) (οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(ia) στο σημείο (a) προστίθεται η εξής 
τελική φράση:
Σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, όλοι οι
φακοί επαφής θεωρούνται
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΣΤ), ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Θ)
Άρθρο 1, παράγραφος 5, στοιχείο (γ) (οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

“(γ) στα φάρμακα τα οποία καλύπτονται από 
την οδηγία 2001/83/ΕΚ. Για να διαπιστωθεί 
εάν ένα προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω 
οδηγία ή στην παρούσα οδηγία, πρέπει να 
λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο κύριος 
τρόπος δράσης του προϊόντος·»

“(γ) στα φάρμακα τα οποία καλύπτονται από 
την οδηγία 2001/83/ΕΚ. Για να διαπιστωθεί 
εάν ένα προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω 
οδηγία λόγω εφαρμογής του ορισμού του
σημείου (β) του άρθρου 1(2) της παρούσας 
οδηγίας ή της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, πρέπει 
να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο κύριος 
τρόπος δράσης του προϊόντος·»

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη οδηγία πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να γίνει αυστηρότερος ο ορισμός 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ούτως ώστε να γίνει δυσκολότερη η καταχώρηση 
φαρμάκων ως ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής για
αναθεώρηση της οδηγίας περιλαμβάνει τροπολογίες στους ορισμούς του άρθρου 1. Εντούτοις, ο
ορισμός του ιατροτεχνολογικού προϊόντος στο άρθρο 1.2(α) είναι κατ΄ουσίαν παρόμοιος με 
εκείνον της υφιστάμενης οδηγίας. 

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (F), ΣΗΜΕΙΟ (ΙΑ) (νέο)
Άρθρο 1, παράγραφος 5, σημείο (δ) (οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(ia) το σημείο (δ) αντικαθίσταται από τα 
εξής:
"(δ) καλλυντικά προϊόντα που καλύπτονται 
από την οδηγία 76/768/ΕΟΚ. Προκειμένου 
να αποφασιστεί κατά πόσο ένα προϊόν 
εμπίπτει στην οδηγία 76/768/EΚ ή στην 
παρούσα οδηγία, λαμβάνεται ιδιαίτερα 
υπόψη ο πρωταρχικός προβλεπόμενος
σκοπός του προϊόντος και ο συναφής 
μηχανισμός δράσης·"



AD\623713EL.doc 7/13 PE 374.018v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα καλλυντικά προϊόντα προορίζονται για ιατρικούς σκοπούς (π.χ. 
θεραπεία μιας ασθένειας) και θα πρέπει ως εκ τούτου να ταξινομούνται ως ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα. Κατά συνέπεια, η απόφαση ως προς την εφαρμοστέα οδηγία θα πρέπει να λαμβάνεται 
κατά περίπτωση με βάση τον προβλεπόμενο σκοπό.

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (G)

Άρθρο 1, παράγραφος 6 (οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(ζ) η παράγραφος 6 διαγράφεται. διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η επαναφορά της εξαίρεσης του προσωπικού 
εξοπλισμού προστασίας από την παρούσα οδηγία. Τα προϊόντα αυτά καλύπτονται επαρκώς από 
την οδηγία 89/686/ΕΟΚ. Θα πρέπει να αποφευχθεί η περιττή εφαρμογή δύο οδηγιών με 
διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας.

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1 A (νέο)

Άρθρο 2, παράγραφος (1 α) (νέα) (οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(1α) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
στο άρθρο 2:
"Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να
διασφαλίσουν ότι τα ιατροτεχνολογικά
προϊόντα που πωλούνται στο διαδίκτυο, 
μέσω αλληλογραφίας ή λοιπών δικτύων
διανομής δεν θέτουν την υγεία και
ασφάλεια των καταναλωτών σε κίνδυνο 
αλλά αντιθέτως συμμορφώνονται με όλες 
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας."

Αιτιολόγηση

Οι πωλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο διαδίκτυο, μέσω αλληλογραφίας ή λοιπών 
εναλλακτικών δικτύων διανομής είναι ένα ολοένα και πιο σύνηθες φαινόμενο σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες και συνιστούν εν δυνάμει απειλή εναντίον της υγείας των ευρωπαίων 
καταναλωτών δεδομένου ότι δεν υπόκεινται σε κανένα απολύτως έλεγχο ή επιτήρηση από 
αρμόδιους υπεύθυνους. 
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Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 3)

Άρθρο 9, παράγραφος 3 (οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

3. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
κρίνει ότι οι κανόνες κατάταξης που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX πρέπει να 
τροποποιηθούν σε συνάρτηση με την 
τεχνολογική πρόοδο και με κάθε 
πληροφορία η οποία προκύπτει από το 
σύστημα πληροφόρησης που προβλέπεται 
στο άρθρο 10, υποβάλλει στην Επιτροπή 
δεόντως αιτιολογημένο αίτημα και της ζητά 
να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Η Επιτροπή 
θεσπίζει τα μέτρα αυτά σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2.

3. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
κρίνει ότι οι κανόνες κατάταξης που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX πρέπει να 
τροποποιηθούν σε συνάρτηση με την 
τεχνολογική πρόοδο και με κάθε 
πληροφορία η οποία προκύπτει από το 
σύστημα πληροφόρησης που προβλέπεται 
στο άρθρο 10, υποβάλλει στην Επιτροπή 
δεόντως αιτιολογημένο αίτημα και της ζητά 
να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Η Επιτροπή 
θεσπίζει τα μέτρα αυτά σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2. Η 
Επιτροπή διασφαλίζει ότι τίθενται χωρίς 
καθυστέρηση στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων μερών σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με τα επιδιωκόμενα 
μέτρα.

Αιτιολόγηση

Ενδεχόμενες αλλαγές στην ταξινόμηση είναι δυνατό να είναι πολύ σημαντικές για τη βιομηχανία 
λόγω των διαφορετικών απαιτήσεων στις διάφορες κατηγορίες. Προκειμένου η βιομηχανία να 
είναι σε θέση να πραγματοποιεί καλοσχεδιασμένες και αποτελεσματικές σε σχέση με το κόστος 
επενδύσεις στην Ε&Α και την παραγωγή, θα πρέπει να κοινοποιούνται το συντομότερο δυνατό 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδιωκόμενες αλλαγές στην ταξινόμηση.

Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 5, ΣΗΜΕΙΟ (Α)

Άρθρο 12, παράγραφος 3 (οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

α) στην παράγραφο 3, η φράση 
«παραρτήματα IV, V ή VI» αντικαθίσταται 
από τη φράση «παραρτήματα II, IV, V ή 
VI».

α) στην παράγραφο 3, η φράση 
«παραρτήματα IV, V ή VI» αντικαθίσταται 
από τη φράση «παραρτήματα II, IV, V ή 
VI» και η φράση "την αποστείρωση" 
αντικαθίσταται από την φράση "την 
αποστείρωση και την διατήρησή της για το 
διάστημα αποθήκευσης του προϊόντος ή 
έως ότου η αποστειρωμένη συσκευασία 
ανοιχθεί ή καταστραφεί".

Τροπολογία 10
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ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 10
Άρθρο 15, παράγραφος 2, εδάφιο 1 (οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

2. Για τα προϊόντα της κατηγορίας III, 
καθώς και για τα εμφυτεύσιμα προϊόντα και 
τα προϊόντα επεμβατικής τεχνολογίας για 
μακροπρόθεσμη χρήση της κατηγορίας IIα ή 
IIβ, ο κατασκευαστής μπορεί να αρχίσει τις 
σχετικές κλινικές έρευνες μετά την πάροδο 
60 ημερών από την κοινοποίηση, εκτός εάν 
οι αρμόδιες αρχές τού έχουν κοινοποιήσει 
εντός της περιόδου αυτής αντίθετη απόφαση 
που βασίζεται σε λόγους δημόσιας υγείας ή 
δημόσιας τάξης. Οι αποφάσεις αυτού του 
είδους κοινοποιούνται από την αρμόδια 
αρχή στα άλλα κράτη μέλη.

2. Για τα προϊόντα της κατηγορίας III, 
καθώς και για τα εμφυτεύσιμα προϊόντα και 
τα προϊόντα επεμβατικής τεχνολογίας για 
μακροπρόθεσμη χρήση της κατηγορίας IIα ή 
IIβ, ο κατασκευαστής μπορεί να αρχίσει τις 
σχετικές κλινικές έρευνες μετά την πάροδο 
60 ημερών από την κοινοποίηση, εκτός εάν 
οι αρμόδιες αρχές τού έχουν κοινοποιήσει 
εντός της περιόδου αυτής αντίθετη απόφαση 
που βασίζεται σε λόγους δημόσιας υγείας ή 
δημόσιας τάξης. Οι αποφάσεις αυτού του 
είδους και οι αιτιολογήσεις των αποφάσεων
κοινοποιούνται από την αρμόδια αρχή στα 
άλλα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα 
μέρη.

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 2

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από [12 
μήνες μετά τη μεταφορά της οδηγίας].

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από [18 
μήνες μετά τη μεταφορά της οδηγίας].

Αιτιολόγηση

Η μεταβατική περίοδος θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
κατασκευαστές θα έχουν αρκετό χρόνο για να διενεργήσουν τις αναγκαίες δοκιμές και 
εφαρμογές, ώστε να μην σταματήσει χωρίς λόγο η τρέχουσα παραγωγή.

Τροπολογία 12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (B)

Παράρτημα I, Τμήμα 10, παράγραφος 4α (νέα) (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

Ο κοινοποιημένος οργανισμός επαληθεύει
την χρησιμότητα της ουσίας. Ο μοναδικός
ρόλος του EMEA και των αρμόδιων αρχών
που ορίζονται από τα κράτη μέλη
συνίσταται στην έκδοση επιστημονικής
γνώμης σχετικά με την ποιότητα και την 
ασφάλεια της ουσίας. 
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Αιτιολόγηση

Η διευκρίνηση όσον αφορά τους διαφορετικούς ρόλους που έχουν οι κοινοποιημένοι
οργανισμοί αφενός και ο ΕΜΕΑ και οι αρμόδιες αρχές αφετέρου απαιτείται για να μην υπάγεται
η έγκριση βοηθημάτων που έχουν ενσωματωμένο ως αναπόσπαστο μέρος κάποιο 
αναγνωρισμένο φάρμακο στις διατάξεις που ισχύουν για τις φαρμακευτικές ουσίες, διότι κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες  χρήματος και χρόνου χωρίς κάποια οφέλη για τους 
ασθενείς. 

Τροπολογία 13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (B)

Παράρτημα I, Τμήμα 7.4, παράγραφος 2, τελικό μέρος (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφού 
επαληθεύσει τη χρησιμότητα της ουσίας ως 
τμήματος του ιατρικού βοηθήματος και 
λάβει υπόψη τον επιδιωκόμενο σκοπό του εν 
λόγω βοηθήματος, ζητεί την επιστημονική 
γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων (EMEA) σχετικά με την 
ποιότητα και την ασφάλεια της ουσίας. Ο
EMEA, για την έκδοση της γνώμης του, 
λαμβάνει υπόψη τη διεργασία κατασκευής 
και τα δεδομένα που αφορούν την 
ενσωμάτωση της ουσίας στο βοήθημα.

ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφού 
επαληθεύσει τη χρησιμότητα της ουσίας ως 
τμήματος του ιατρικού βοηθήματος και 
λάβει υπόψη τον επιδιωκόμενο σκοπό του εν 
λόγω βοηθήματος, ζητεί την επιστημονική 
γνώμη της αρμόδιας εθνικής αρχής που 
ορίζει ένα κράτος μέλος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, ή του 
EMEA σχετικά με την ποιότητα και την 
ασφάλεια της ουσίας. Η αρμόδια αρχή ή ο
EMEA, για την έκδοση της γνώμης τους, 
λαμβάνουν υπόψη τη διεργασία κατασκευής 
και τα σχετικά δεδομένα, καθώς επίσης και 
την χρησιμότητα της ενσωμάτωσης της 
ουσίας στο βοήθημα, όπως ορίζει ο 
κοινοποιημένος οργανισμός.

Αιτιολόγηση

Το υφιστάμενο σύστημα, το οποίο επιτρέπει στους κοινοποιημένους οργανισμούς να ζητούν την
επιστημονική γνώμη οποιασδήποτε αρμόδιας εθνικής αρχής πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου
να διασφαλίζεται η έγκαιρη και οικονομική αξιολόγηση της ασφάλειας και της ποιότητας της εν 
λόγω ουσίας. Η υποχρέωση της αξιολόγησης της χρησιμότητας της ενσωμάτωσης της ουσίας 
στο βοήθημα θα πρέπει να παραμείνει στα χέρια του οργάνου αξιολόγησης που είναι υπεύθυνο 
για την συνολική αξιολόγηση του βοηθήματος.

Τροπολογία 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (ΣΤ) 

Παράρτημα Ι, Τμήμα 13.1, παράγραφος 1 (οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

13.1. Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται 
από τις πληροφορίες που απαιτούνται για 
την ασφαλή και ορθή χρήση του, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάρτιση και τις 

13.1. Για κάθε προϊόν πρέπει να παρέχονται 
οι πληροφορίες που απαιτούνται για να 
χρησιμοποιείται με ασφάλεια και για τον 
προβλεπόμενο σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη 
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γνώσεις των πιθανών χρηστών, καθώς και 
για την ταυτοποίηση του κατασκευαστή.

την κατάρτιση και τις γνώσεις των πιθανών 
χρηστών, καθώς και για την ταυτοποίηση 
του κατασκευαστή

Αιτιολόγηση

Διασφαλίζει νομική σαφήνεια μέσω της ενσωμάτωσης του γενικά αποδεκτού όρου του 
"προβλεπόμενου σκοπού". 

Τροπολογία 15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Ζ), ΣΗΜΕΙΟ (II)
Παράρτημα I, Τμήμα 13.3, στοιχείο (β) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

ii) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από τα 
εξής: 
“(β) τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που 
επιτρέπουν στο χρήστη να αναγνωρίσει το 
προϊόν και το περιεχόμενο της 
συσκευασίας, καθώς και τον αντίστοιχο 
κωδικό μιας διεθνώς αναγνωρισμένης 
ονοματολογίας για τα γενόσημα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα·»

διαγραφή

Αιτιολόγηση

Η χρήση επιπρόσθετων κωδικών στα προϊόντα, στις συσκευασίες και στις οδηγίες χρήσης θα 
προσθέσει μόνο έξοδα διοικητικής φύσης χωρίς κανένα όφελος για τους ασθενείς. Οι κωδικοί
για τα γενόσημα ιατροτεχνολογικά προϊόντα χρησιμοποιούνται ήδη για τις αναφορές στο 
πλαίσιο της επαγρύπνησης, επιτρέποντας έτσι στις αρχές να αξιολογούν τους ενδεχόμενους 
κινδύνους.

Τροπολογία 16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 7, ΣΗΜΕΙΟ (Β), ΣΗΜΕΙΟ (ΙΙΙ) 

Παράρτημα VIΙ, Τμήμα 3, περίπτωση 7α (νέα) (οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

-την κλινική αξιολόγηση σύμφωνα με το 
παράρτημα X,

- εφόσον ενδείκνυται, την κλινική 
αξιολόγηση σύμφωνα με το παράρτημα X,

Αιτιολόγηση

Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται στα προϊόντα της κατηγορίας Ι, όπως τα γλωσσοπίεστρα, οι 
βαμβακερές γάζες, τα μπαστούνια και οι σκελετοί των γυαλιών. Δεν είναι αναγκαία η συλλογή 
όλων των πληροφοριών για την κλινική αξιολόγηση αυτού του είδους των προϊόντων.

Τροπολογία 17
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 9, ΣΗΜΕΙΟ (Γ), ΣΗΜΕΙΟ (VΙΙ) 
Παράρτημα IX, Τμήμα 4.4 (οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

vii) στο σημείο 4.4 η φράση "Τα μη ενεργά 
προϊόντα" αντικαθίσταται από τη λέξη "Τα 
προϊόντα".

vii) το σημείο 4.4 αντικαθίσταται από την 
φράση: "Τα προϊόντα που προορίζονται 
για την καταγραφή εικόνων διαγνωστικής 
ακτινογραφίας υπάγονται στην κατηγορία 
ΙΙα.".

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση. Το αρχικό κείμενο καλύπτει ενδεχομένως συμπτωματικά άλλα προϊόντα (π.χ. την 
καταγραφή εικόνων διαγνωστικής ακτινογραφίας σε ψηφιακά μέσα), η ταξινόμηση των οποίων 
στην κατηγορία ΙΙα δείχνει δυσανάλογη.
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