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Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

(2α) Σε ό,τι αφορά την επανεπεξεργασία, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προβληματιστεί 
περαιτέρω και να προβεί σε ευρύτερες 
διαβουλεύσεις προκειμένου να 
διερευνηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης 
μιας κατάλληλης νομοθεσίας που θα 
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας για 
τους ασθενείς.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία επανεπεξεργασίας έχει αναπτύξει πιστοποιημένες και 
ελεγχόμενες διαδικασίες οι οποίες περιορίζουν τόσο το κόστος στον τομέα της υγείας όσο και 
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τον όγκο επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων. Ωστόσο, η τρέχουσα έλλειψη νομοθετικών 
ρυθμίσεων σε κοινοτικό επίπεδο συμβάλλει στη μη ελάφρυνση των κινδύνων που προέρχονται 
από την έλλειψη νομοθετικών ρυθμίσεων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Παρεμποδίζει 
επίσης την καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού για υπηρεσίες επανεπεξεργασίας. Επομένως, η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση που θα βασίζεται σε προσεκτική αποτίμηση των 
ισχυουσών πρακτικών και του πραγματικού τους κόστους, καθώς και των υφισταμένων 
εθνικών κανονισμών και των μελετών των σχετικών με την αγορά, πράγμα το οποίο θα 
εξασφαλίζει την ασφάλεια των ασθενών και θα παρέχει ομογενή πρότυπα αγοράς στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

(2α) Σε ό,τι αφορά την επανεπεξεργασία, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προβληματιστεί 
περαιτέρω και να προβεί σε ευρύτερες 
διαβουλεύσεις προκειμένου να 
διερευνηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης 
μιας κατάλληλης νομοθεσίας που θα 
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας για 
τους ασθενείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τελευταία χρόνια οι τεχνικές για την επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων έχουν 
αναπτυχθεί περαιτέρω και η εφαρμογή τους κατέστη ευρύτερη. Ωστόσο, δεν υπάρχουν σχετικές 
νομοθετικές ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ και οι αντίστοιχες εθνικές διαφέρουν κατά πολύ. 
Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση που θα βασίζεται σε προσεκτική 
αποτίμηση των ισχυουσών πρακτικών και του πραγματικού τους κόστους, καθώς και των 
υφισταμένων εθνικών κανονισμών και των μελετών των σχετικών με την αγορά, πράγμα το 
οποίο θα εξασφαλίζει την ασφάλεια των ασθενών και θα παρέχει ομογενή πρότυπα αγοράς στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

(2α) Σε ό,τι αφορά την επανεπεξεργασία, 
ένα θέμα δημόσιας υγείας, η Επιτροπή θα 
πρέπει, το συντομότερο δυνατό, να 
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προβληματιστεί περαιτέρω και να προβεί 
σε ευρύτερες διαβουλεύσεις προκειμένου 
να διερευνηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης 
κατάλληλων μέτρων που θα εξασφαλίζουν 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους 
ασθενείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές επανεπεξεργασίας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων έχουν αναπτυχθεί τα 
τελευταία χρόνια και η εφαρμογή τους έχει διαδοθεί ακόμα περισσότερο. Ωστόσο, η εν λόγω 
δράση δεν έχει ρυθμιστεί νομοθετικώς σε επίπεδο ΕΕ και οι σχετικές εθνικές ρυθμίσεις 
διαφέρουν κατά πολύ. Σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχει ανεξέλεγκτη διαδικασία 
επανεπεξεργασίας χωρίς υποχρεωτικά κριτήρια ποιότητας, με αποτέλεσμα να εγκυμονούνται 
σημαντικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των ασθενών.

Τροπολογία: Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Για την ορθή και αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ όσον 
αφορά την παροχή συμβουλών 
κανονιστικού χαρακτήρα για ζητήματα 
κατάταξης που εγείρονται σε εθνικό 
επίπεδο, και ιδίως για το εάν κάποιο προϊόν 
εμπίπτει στον ορισμό του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, είναι προς όφελος της 
επιτήρησης των εθνικών αγορών και της 
υγείας και ασφάλειας των ανθρώπων να 
θεσπιστεί διαδικασία για τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με το εάν κάποιο 
προϊόν εμπίπτει στον ορισμό του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

(13) Για την ορθή και αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ όσον 
αφορά την παροχή συμβουλών 
κανονιστικού χαρακτήρα για ζητήματα 
κατάταξης που εγείρονται σε εθνικό 
επίπεδο, και ιδίως για το εάν κάποιο προϊόν 
εμπίπτει στον ορισμό του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, είναι προς όφελος της 
επιτήρησης των εθνικών αγορών και της 
υγείας και ασφάλειας των ανθρώπων να 
θεσπιστεί διαδικασία για τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με το εάν κάποιο 
προϊόν εμπίπτει στον ορισμό του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Για 
εγαλύτερη νομική ασφάλεια, οι αποφάσεις 
αυτές πρέπει να αφορούν αποκλειστικά τα 
μεμονωμένα προϊόντα που εντάσσονται 
ενδεχομένως σε γενικότερες κατηγορίες 
προϊόντων. Πρέπει επίσης να απευθύνονται 
στα κράτη μέλη και στους κατασκευαστές. 
Ένα στοιχείο κλειδί στον ορισμό του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος είναι ο 
προορισμός μου δίνεται από τον 
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παρασκευαστή των. Πρέπει κατά συνέπεια 
να συμμετέχει πλήρως ο παρασκευαστής 
στη διαδικασία με βάση το δικαιωμά του 
για ακρόαση πριν από κάθε απόφαση για 
τον ορισμό ενός προϊόντος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μερικές κατηγορίες προϊόντων καλύπτουν ευρύ φάσμα προϊόντων που δεν έχουν πάντα τα ίδια 
χαρακτηριστικά ούτε τον ίδιο αποδέκη. Οι αποφάσεις πρέπει για το λόγο αυτό να αναφέρονται 
κατά κανόνα σε μεμονωμένα προϊόντα. Η διαδικασία πρέπει να διαφέρει μόνο όταν τα 
προϊόντα εντάσσονται σε ομοιογενείς κατηγορίες, με τα  ίδια χαρακτηριστικά και τους ίδιους 
προορισμούς. Εξάλλου, οι αποδέκτες που καθορίζουν οι παρασκευαστές πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του ορισμού ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος και για το λόγο αυτό ο 
παρασκεαστής έχει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης της απόφασης.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 45
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, σε 
περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει 
την έδρα του μέσα στην Κοινότητα, οι 
αρμόδιες αρχές διαθέτουν τα στοιχεία ενός 
και μόνο ατόμου εξουσιοδοτημένου από τον 
κατασκευαστή στο οποίο μπορούν να 
απευθύνονται για θέματα που άπτονται της 
συμμόρφωσης των προϊόντων με τις 
οδηγίες, είναι αναγκαίο να εισαχθεί 
υποχρέωση αυτών των κατασκευαστών να 
ορίζουν εντολοδόχο για όλες τις κατηγορίες 
προϊόντων.

(14) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, σε 
περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει 
την έδρα του μέσα στην Κοινότητα, οι 
αρμόδιες αρχές διαθέτουν τα στοιχεία ενός 
και μόνο ατόμου εξουσιοδοτημένου από τον 
κατασκευαστή στο οποίο μπορούν να 
απευθύνονται για θέματα που άπτονται της 
συμμόρφωσης των προϊόντων με τις 
οδηγίες, είναι αναγκαίο να εισαχθεί 
υποχρέωση αυτών των κατασκευαστών να 
ορίζουν εντολοδόχο για όλες τις κατηγορίες 
προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται 
ότι κάθε ιατροτεχνολογικό υλικό που 
εισάγεται στην Ε.Ε. πρέπει να πληροί τους 
κανόνες της παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφαλείας, κάθε προϊόν που εισάγεται στην Κοινότητα πρέπει να πληροί τους 
κανόνες που τίθενται από την Ε.Ε.
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 46
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

(15α) Στη γνωμοδότησή της της 9ης 
Ιανουαρίου 2002 σχετικά με την 
αξιολόγηση του κινδύνου του φθαλικού 
δισαιθυλεξυλίου (DEHP) για την 
ανθρώπινη υγεία, η Επιστημονική 
Επιτροπή για την Τοξικότητα, την 
Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον 
υποστήριξε ότι θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για τη μείωση του κινδύνου σχετικά 
με την έκθεση σε DEHP που προέρχεται 
από ιατρικό εξοπλισμό. Το DEHP 
ταξινομείται στο Παράρτημα Ι της 
Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ ως κατηγορίας 2 
τοξική ουσία για την αναπαραγωγή. Για να 
διασφαλιστεί περαιτέρω η δημόσια υγεία 
και η ασφάλεια είναι ανάγκη να 
απαγορευθεί η χρήση σε ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα ουσιών που ταξινομούνται ως 
καρκινογενείς, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή, εκτός αν δεν 
υπάρχουν εναλλακτικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα χωρίς τέτοιες ουσίες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ ενεργεί με μεγάλη καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τη γνωμοδότηση μιας από τις 
επιστημονικές της επιτροπές για την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τη μείωση του κινδύνου που 
προέρχεται από ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία περιέχουν DEHP. Το DEHP ταξινομείται 
ως ουσία καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ή τοξική για την αναπαραγωγή (CMR). Είναι 
δυνατόν να υπάρχουν και άλλες ουσίες CMR που χρησιμοποιούνται σε ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα. Η χρήση ουσιών CMR απαγορεύεται ήδη από την κοινοτική νομοθεσία σε 
παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για το ευρύ κοινό, καθώς και για την παραγωγή 
καλλυντικών. Επιπλέον, έχει απαγορευθεί η χρήση του DEHP σε όλα τα παιχνίδια καθώς και 
άλλων φθαλικών ουσιών που είναι τοξικές για την αναπαραγωγή. Οι ουσίες CMR δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται ιατροτεχνολογικά προϊόντα όταν είναι διαθέσιμα ασφαλέστερα 
ιατρικά βοηθήματα. 
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 47
Αιτιολογική σκέψη 18

(18) Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός στο 
πλαίσιο πρωτοβουλιών για την ασφάλεια 
των ασθενών διαδραματίζει όλο και 
μεγαλύτερο ρόλο στην πολιτική για τη 
δημόσια υγεία, είναι αναγκαίο να 
διατυπωθεί ρητά ότι ο εργονομικός 
σχεδιασμός πρέπει να ενταχθεί στις βασικές 
απαιτήσεις. Επί πλέον, το επίπεδο 
κατάρτισης και γνώσεων του χρήστη, π.χ. 
στην περίπτωση του χρήστη που δεν έχει 
ειδικές γνώσεις, τονίζεται περισσότερο στο 
πλαίσιο των βασικών απαιτήσεων.

(18) Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός στο 
πλαίσιο πρωτοβουλιών για την ασφάλεια 
των ασθενών διαδραματίζει όλο και 
μεγαλύτερο ρόλο στην πολιτική για τη 
δημόσια υγεία, είναι αναγκαίο να 
διατυπωθεί ρητά ότι ο εργονομικός 
σχεδιασμός πρέπει να ενταχθεί στις βασικές 
απαιτήσεις. Επί πλέον, το επίπεδο 
κατάρτισης και γνώσεων του χρήστη, π.χ. 
στην περίπτωση του χρήστη που δεν έχει 
ειδικές γνώσεις, τονίζεται περισσότερο στο 
πλαίσιο των βασικών απαιτήσεων. Ο 
κατασκευαστής του προϊόντος προβάλλει 
με ιδιαίτερη έμφαση τις επιπτώσεις της 
κακής χρήσης του προϊόντος και των 
αρνητικών συνεπειών του στον ανθρώπινο 
οργανισμό.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προβάλλει την υγεία και την ασφάλεια του χρήστη. 

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία 48
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

(18α) Σε ό,τι αφορά την επανεπεξεργασία, 
η Επιτροπή θα πρέπει να προβληματιστεί 
περαιτέρω και να προβεί σε ευρύτερες 
διαβουλεύσεις προκειμένου να 
διερευνηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης 
μιας κατάλληλης νομοθεσίας που θα 
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας για 
τους ασθενείς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, σε επίπεδο ΕΕ, για την επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. Σε ορισμένα κράτη μέλη παρατηρείται ανεξέλεγκτη επανεπεξεργασία χωρίς 
υποχρεωτικά ποιοτικά κριτήρια, πράγμα που συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους για την 
ασφάλεια των ασθενών. Σε κράτη μέλη όπου ο σχετικός κανονισμός έχει προσαρμοστεί για τη 
στήριξη ελεγχόμενης επανεπεξεργασίας, η οικεία βιομηχανία έχει αναπτύξει πιστοποιημένες και 
σε υψηλό επίπεδο ελεγχόμενες διαδικασίες. Η έλλειψη νομοθετικής ρύθμισης σε επίπεδο ΕΕ 
συμβάλλει στον μη περιορισμό των κινδύνων που προέρχονται από ανεξέλεγκτη 
επανεπεξεργασία και δεν επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη να επωφελούνται από την ύπαρξη 
νομοθετικώς πιστοποιημένης διαδικασίας.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 49
Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Με γνώμονα τη συχνότερη ανάθεση σε 
τρίτους των εργασιών για την εκτέλεση του 
σχεδιασμού και της παραγωγής προϊόντων 
για λογαριασμό του κατασκευαστή, είναι 
σημαντικό να αποδεικνύει ο κατασκευαστής 
ότι διενεργεί επαρκείς ελέγχους στο τρίτο 
μέρος προκειμένου να συνεχιστεί η 
εξασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας του 
συστήματος ποιότητας.

(21) Με γνώμονα τη συχνότερη ανάθεση σε 
τρίτους των εργασιών για την εκτέλεση του 
σχεδιασμού και της παραγωγής προϊόντων 
για λογαριασμό του κατασκευαστή, είναι 
σημαντικό να αποδεικνύει ο κατασκευαστής 
ότι διενεργεί επαρκείς ελέγχους στο τρίτο 
μέρος προκειμένου να συνεχιστεί η 
εξασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας του 
συστήματος ποιότητας. Οι Αρμόδιες Αρχές 
μπορούν επίσης να αποφασίσουν τη 
διενέργεια άμεσων ελέγχων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας, οι Αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
διενεργούν επιθεωρήσεις.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 50
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

(21α)  Οι νομοθετικές διατάξεις όσον 
αφορά την επανεπεξεργασία ιατρικών 
προϊόντων αποκλίνουν σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών. Η Επιτροπή θα πρέπει 
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να εξετάσει ποιες επιπτώσεις έχουν οι 
αποκλίνουσες διατάξεις όσον αφορά την 
προστασία των ασθενών και τη σχέση 
κόστους ωφελειών. Η Επιτροπή θα 
μπορούσε να εισηγηθεί σχετικά μέτρα 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
επικουρικότητας.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Στις γνωμοδοτικές επιτροπές κατατέθηκαν πολλές τροπολογίες για το θέμα της 
επανεπεξεργασίας. Το πρόβλημα αυτό τέθηκε επανειλημμένα και από μέλη της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και διατροφικής ασφάλειας. Ο συντάκτης της τροπολογίας 
είναι της γνώμης ότι πριν από ένα ενδεχόμενο νομοθέτημα θα πρέπει πρώτα να γίνει 
προσεκτική ανάλυση του θέματος.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 51
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

(23α) Υπό το φως της απόφασης 
2006/512/ΕΚ για την επιτροπολογία, με 
βάση την οποία καθιερώνεται διαδικασία 
της κανονιστικής επιτροπής με λεπτομερή 
εξέταση για γενικά μέτρα που αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων ενός βασικού μέσου που έχει 
εγκριθεί σε διαδικασία συναπόφασης, θα 
πρέπει, κατ' αναλογία, να τροποποιηθούν 
οι οδηγίες 90/385/ΕΟΚ και 93/43/ΕΟΚ. Η 
διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής με 
λεπτομερή εξέταση θα πρέπει να 
εφαρμοστεί για την έγκριση τροπολογιών 
στα παραρτήματα της οδηγίας 93/43/ΕΟΚ, 
αποφάσεις σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
αποφάσεις σε ό,τι αφορά την απόσυρση 
από την αγορά ή την απαγόρευση ή τον 
περιορισμό της διάθεσης στην αγορά 
εμφυτεύσιμων ιατρικών βοηθημάτων. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία, και ιδιαίτερα στο να αντικαταστήσει τη συνήθη "διαδικασία 
της κανονιστικής επιτροπής" με τη "διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής με λεπτομερή 
εξέταση", εφόσον τα οικεία μέτρα είναι μέτρα γενικού περιεχομένου με στόχο την τροποποίηση 
μη βασικών στοιχείων των οικείων νομοσχεδίων. Απαριθμεί τα μέτρα που θα πρέπει να 
καλύπτονται από τη νέα διαδικασία. 

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 52
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

(24α) Υπό το φως των εξελίξεων στον 
τομέα της επανεπεξεργασίας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, η Επιτροπή 
θα προβεί σε ευρείες διαβουλεύσεις 
προκειμένου να διερευνηθούν οι 
δυνατότητες για τη θέσπιση μιας 
κατάλληλης κοινοτικής νομοθεσίας 
σχετικά με την επανεπεξεργασία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων προκειμένου 
να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας για τους ασθενείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επανεπεξεργασία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια αλλά δεν υπάρχουν οικείες 
νομοθετικές ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ, γεγονός που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη 
επανεπεξεργασία, δημιουργώντας έτσι σημαντικούς κινδύνους για τους ασθενείς. Νομοθετικές 
ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ για την επανεπεξεργασία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποφυγή 
τέτοιων κινδύνων.

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 53
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (Ι)

Άρθρο 1, παράγραφος 2, σημείο (α) (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

α) «ιατροτεχνολογικό προϊόν»: κάθε όργανο, 
συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, υλικό ή 
άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε 

α) «ιατροτεχνολογικό προϊόν»: κάθε όργανο, 
συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, υλικό ή 
άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε 
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συνδυασμό, μαζί με τυχόν εξαρτήματα, 
συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού 
που απαιτείται για την ορθή λειτουργία, το 
οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή 
για ιατρική χρήση στον άνθρωπο για 
σκοπούς:

συνδυασμό, μαζί με τυχόν εξαρτήματα, 
συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού 
που απαιτείται για την ορθή λειτουργία, το 
οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή 
για ιατρική χρήση στον άνθρωπο για 
σκοπούς: 

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

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

— διάγνωσης, παρακολούθησης, θεραπείας, 
ανακούφισης ή επανόρθωσης
τραύματος ή αναπηρίας,

— διάγνωσης, παρακολούθησης, θεραπείας, 
ανακούφισης ή επανόρθωσης
τραύματος ή αναπηρίας,

— διερεύνησης, αντικατάστασης ή 
τροποποίησης της ανατομίας ή μιας
φυσιολογικής λειτουργίας,

— διερεύνησης, αντικατάστασης ή 
τροποποίησης της ανατομίας ή μιας
φυσιολογικής λειτουργίας,

— ελέγχου της σύλληψης, — ελέγχου της σύλληψης,

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

και του οποίου 

- η κύρια επιδιωκόμενη δράση εντός ή επί 
του ανθρώπινου σώματος δεν 
επιτυγχάνεται με φαρμακολογικά ή 
ανοσολογικά μέσα ούτε μέσω του 
μεταβολισμού, αλλά του οποίου η 
λειτουργία μπορεί να υποβοηθείται από τα 
μέσα αυτά·
- με τη μορφή του προϊόντος ή με τον 
τρόπο με τον οποίο ο κατασκευαστής 
παρουσιάζει το προϊόν ή το διαθέτει στην 
αγορά, δεν δημιουργείται στο κοινό η 
γενική εντύπωση ότι το προϊόν έχει 
ιατρικές ιδιότητες για τη θεραπεία ή την 
πρόληψη νόσων που πλήττουν τον 
άνθρωπο.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Καθιστώντας αυστηρότερο τον σχετικό ορισμό στην οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
παρεμποδίζεται να θεωρούνται αυτά ως ιατρικά βοηθήματα και έτσι να παρακάμπτονται οι 
αυστηρές διαδικασίες έγκρισης και οι εγγυήσεις ασφάλειας για τα φάρμακα. Με αυτό τον τρόπο 
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μειώνεται ο κίνδυνος οι κατασκευαστές να διαθέτουν στην αγορά τα προϊόντα τους ως ιατρικά 
βοηθήματα, εκμεταλλευόμενοι συγχρόνως την αντίληψη ότι τα εν λόγω βοηθήματα ισοδυναμούν 
με φάρμακα. Αυτό οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 54
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (Ι)

Άρθρο 1, παράγραφος 2, σημείο (α) (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

«α) «ιατροτεχνολογικό προϊόν»: κάθε 
όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, 
υλικό ή άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο 
ή σε συνδυασμό, μαζί με τυχόν εξαρτήματα, 
συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού 
που απαιτείται για την ορθή λειτουργία, το 
οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή 
για ιατρική χρήση στον άνθρωπο για 
σκοπούς: 

«α) «ιατροτεχνολογικό προϊόν»: κάθε 
όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, 
υλικό ή άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο 
ή σε συνδυασμό, μαζί με τυχόν εξαρτήματα, 
συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού 
που απαιτείται για την ορθή λειτουργία, το 
οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή 
για ιατρική χρήση στον άνθρωπο για 
σκοπούς: 

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

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

— διάγνωσης, παρακολούθησης, θεραπείας, 
ανακούφισης ή επανόρθωσης
τραύματος ή αναπηρίας,

— διάγνωσης, παρακολούθησης, θεραπείας, 
ανακούφισης ή επανόρθωσης
τραύματος ή αναπηρίας,

— διερεύνησης, αντικατάστασης ή 
τροποποίησης της ανατομίας ή μιας
φυσιολογικής λειτουργίας,

— διερεύνησης, αντικατάστασης ή 
τροποποίησης της ανατομίας ή μιας
φυσιολογικής λειτουργίας,

— ελέγχου της σύλληψης, — ελέγχου της σύλληψης,

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

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

Ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί 
επίσης να αποτελεί παρασκεύασμα 
(βοήθημα, προϊόν) του οποίου η 
θεραπευτική, προφυλακτική, 
καλλυντική/νοσηλευτική ή 
συμπληρωματική/βοηθητική δράση 
απορρέει από τις φυσικοχημικές του 
ιδιότητες και όχι από ένα ειδικό 
φαρμακολογικό αποτέλεσμα. Ένα 
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φαρμακευτικό παρασκεύασμα που 
ταξινομείται ως ιατροτεχνολογικό προϊόν 
μπορεί να περιέχει από φαρμακολογική 
άποψη ενεργές ουσίες, υπό τον όρο ότι οι εν 
λόγω ουσίες έχουν εγκριθεί για χρήση εντός 
των κρατών μελών, δεν περιλαμβάνονται 
στο μητρώο δραστικών ή ψυχοτρόπων 
ουσιών και η παρουσία τους στο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν προκαλεί 
συνέπειες που προσβάλλουν ολόκληρο τον 
οργανισμό. Το επιτρεπόμενο περιεχόμενο 
των από φαρμακολογική άποψη ενεργών 
ουσιών σε ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν 
είναι κατώτερο από τις ελάχιστες 
αποτελεσματικές δόσεις τους (παραγωγή 
φαρμακολογικού αποτελέσματος), όπως 
παρατίθεται στον φαρμακολογικό κώδικα 
των κρατών μελών ή σε ισοδύναμες 
σχετικές διατάξεις.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσδιορίζει προϊόντα που ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες και 
αποσκοπούν σε διάφορες χρήσεις που μέχρι τώρα δεν έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 55
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (Ι)

Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο (α), εισαγωγικό μέρος (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

«α) «ιατροτεχνολογικό προϊόν»: κάθε 
όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, 
υλικό ή άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο 
ή σε συνδυασμό, μαζί με τυχόν εξαρτήματα, 
συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού 
που απαιτείται για την ορθή λειτουργία, το 
οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή 
για ιατρική χρήση στον άνθρωπο για 
σκοπούς: 

«α) «ιατροτεχνολογικό προϊόν»: κάθε 
όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, 
υλικό ή άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο 
ή σε συνδυασμό, μαζί με τυχόν εξαρτήματα, 
συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού 
που απαιτείται για την ορθή λειτουργία, το 
οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή 
για τον άνθρωπο για σκοπούς: 

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των όρων «για ιατρική χρήση» στον ορισμό θα άφηνε εκτός εμβέλειας της 
οδηγίας προϊόντα που θεωρούνται σήμερα ιατροτεχνολογικά και των οποίων οι εγγυήσεις 
ασφαλείας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας πρέπει να προστατευθούν μέσω των 
διαδικασιών που προβλέπει η οδηγία, τόσο για τη σπουδαιότητά τους για την υγεία των 
ασθενών, όσο και για τους ενδεχόμενους κινδύνους τους. Παραδείγματα τέτοιων προϊόντων 
είναι: Τα μοσχεύματα προσώπων για αισθητικούς λόγους, οι προσθήκες στήθους για 
αισθητικούς λόγους, τα αντισυλληπτικά μέσα (προφυλακτικά, σπιράλ) που χρησιμοποιούνται 
χωρίς ειδικό ιατρικό λόγο, ορισμένα τεχνικά βοηθήματα για αναπήρους, όπως οι αναπηρικές 
πολυθρόνες.

Όλα αυτά τα προϊόντα θα εξαιρούνταν από κάθε ρύθμιση αφού δεν μπορούν να υπαχθούν και 
σε άλλες οδηγίες. Ούτε τα προαναφερθέντα προϊόντα αισθητικής φύσεως: Προσθήκες στήθους, 
μοσχεύματα προσώπου, θα μπορούσαν να διέπονται από τη νομοθεσία των προϊόντων 
αισθητικής, αφού δεν χρησιμοποιούνται στην επιφάνεια του σώματος, των δοντιών η της 
στοματικής κοιλότητας που αποτελεί προϋπόθεση για να θεωρηθούν ως προϊόντα κοσμητικής.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 56
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Δ)

Άρθρο 1, παράγραφος 4β (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

4β. Όταν σε ένα βοήθημα είναι 
ενσωματωμένη, ως αναπόσπαστο μέρος, 
ουσία η οποία, εάν χρησιμοποιηθεί χωριστά, 
είναι δυνατόν να θεωρηθεί προϊόν 
μηχανικής ανθρώπινων ιστών κατά την 
έννοια του [άρθρου 2 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (**) [για τις προηγμένες 
θεραπείες και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004]] και η 
οποία μπορεί να ασκήσει στο ανθρώπινο 
σώμα δράση συμπληρωματική εκείνης του 
βοηθήματος, το εν λόγω βοήθημα πρέπει να 
αξιολογείται και να λαμβάνει άδεια 
κυκλοφορίας σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

4β. Όταν σε ένα βοήθημα είναι 
ενσωματωμένη, ως αναπόσπαστο μέρος, 
ουσία η οποία, εάν χρησιμοποιηθεί χωριστά, 
είναι δυνατόν να θεωρηθεί φάρμακο για νέα 
μορφή θεραπείας κατά την έννοια του 
[άρθρου 2 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (**) [για τις προηγμένες 
θεραπείες και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004]] της 
οποίας η αναλογία σε κύτταρα η ιστούς δεν 
περιλαμβάνει αποκλειστικά μη βιώσιμους 
ιστούς και κύτταρα και η οποία μπορεί να 
ασκήσει στο ανθρώπινο σώμα δράση 
συμπληρωματική εκείνης του βοηθήματος, 
το εν λόγω βοήθημα πρέπει να αξιολογείται 
και να λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες για τη 
συμπληρωματική λειτουργία της ουσίας, 
πρέπει να διευκρινιστούν τα όρια της 
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επίδρασής της με επιστημονική σύσταση, 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 18 του 
κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (**) [για τις προηγμένες 
θεραπείες και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004]]
Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτής της 
επιστημονικής σύστασης, τα εθνολογικά 
στοιχεία αυτής της ουσίας εξετάζονται 
πάντα από τον ΕΜΕΑ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός συνδυασμένων προϊόντων, τα οποία διέπονται από τις οδηγίες 93 / 42 / ΕΟΚ και 
90/385 /ΕΟΚ, πρέπει να είναι σαφής για να μπορεί να προσαρμοστεί στην πρόταση της έκθεσης 
Mikolasik που αφορά φάρμακα για τις προηγμένες θεραπείες.

Τα συνδυασμένα προϊόντα μπορούν εκτός από τις ουσίες που προέρχονται από την καλλιέργεια 
ιστών, να περιέχουν και θεραπευτικό γενετικό και κυτταρικόυλικό, όπως συμβαίνει για 
παράδειγμα με τα stents (ενδοπροσθέσεις) και τα μοσχεύματα κεφαλής μηρού. Πρέπει και αυτά 
να συμπεριληφθούν στην οδηγία.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 57
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Δ)

Άρθρο 1, παράγραφος 4β (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

4β. Όταν σε ένα βοήθημα είναι 
ενσωματωμένη, ως αναπόσπαστο μέρος, 
ουσία η οποία, εάν χρησιμοποιηθεί χωριστά, 
είναι δυνατόν να θεωρηθεί προϊόν 
μηχανικής ανθρώπινων ιστών κατά την 
έννοια του [άρθρου 2 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (**) [για τις προηγμένες 
θεραπείες και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004]] και η 
οποία μπορεί να ασκήσει στο ανθρώπινο 
σώμα δράση συμπληρωματική εκείνης του 
βοηθήματος, το εν λόγω βοήθημα πρέπει να 
αξιολογείται και να λαμβάνει άδεια 

4β. Όταν σε ένα βοήθημα είναι 
ενσωματωμένη, ως αναπόσπαστο μέρος, 
ουσία η οποία, εάν χρησιμοποιηθεί χωριστά, 
είναι δυνατόν να θεωρηθεί προϊόν 
μηχανικής ανθρώπινων ιστών κατά την 
έννοια του [άρθρου 2 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (**) [για τις προηγμένες 
θεραπείες και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004]], το εν 
λόγω βοήθημα πρέπει να αξιολογείται και 
να λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό. 
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κυκλοφορίας σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προϊόντα τα οποία θεωρούνται ως προϊόντα μηχανικής ανθρώπινων ιστών περιέχουν τμήματα 
ιστών ή κυττάρων τα οποία αντικαθιστούν, επανορθώνουν ή αναζωογονούν ανθρώπινους 
ιστούς. Έτσι, αυτά τα προϊόντα είναι πολύ ευαίσθητα και υφίστανται αλληλεπίδραση με ζώντα 
κύτταρα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εμπίπτουν στη νομοθεσία περί φαρμακευτικών 
προϊόντων.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 58
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ (Α Α) (νέο)

Άρθρο 6, παράγραφος 2α (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

(αα) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
2α:
"2α. Όταν υπάρχει αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5α 
και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε από την απόφαση 
2006/512/ΕΚ."

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία, και ιδιαίτερα στο να αντικαταστήσει τη συνήθη "διαδικασία 
της κανονιστικής επιτροπής" με τη "διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής με λεπτομερή
εξέταση", εφόσον τα οικεία μέτρα είναι μέτρα γενικού περιεχομένου με στόχο την τροποποίηση 
μη βασικών στοιχείων των οικείων νομοσχεδίων.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 59
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 10α, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1α (νέα) (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να ζητούν 



PE 376.778v01-00 16/63 AM\628089EL.doc

EL

ενημέρωση για όλα τα στοιχεία που 
επιτρέπουν την αναγνώριση των 
προϊόντων, όπως  η σήμανση και οι 
οδηγίες χρήσεως, όταν τα προϊόντα αυτά 
τίθενται σε κυκλοφορία στην επικράτειά 
τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτής της δεύτερης παραγράφου είναι αναγκαία για να επιτραπεί στις Αρχές να 
ασκούν τον ενδεδειγμένο έλεγχο στην αγορά για τα προϊόντα που τίθενται σε κυκλοφορία στην 
επικράτειά τους και, επιπλέον, συμβάλλει στη συνοχή με την οδηγία 93 / 42 /ΕΟΚ, όπου η 
παράγραφος αυτή περιλαμβάνεται για τα προϊόντα κατηγορίας ΙΙβ και ΙΙΙ, δηλ. για τα προϊόντα 
που παρουσιάζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους. Δεδομένου ότι τα ενεργά μοσχεύματα είναι 
όλα προϊόντα υψηλού κινδύνου, δεν χρειάζεται εδώ καμία συμπληρωματική διευκρίνιση για τα 
προϊόντα που αφορά συγκεκριμένα το εν λόγω μέτρο.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 60
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 10α, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2 (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

Για τα βοηθήματα της παραγράφου 1, ο 
εντολοδόχος κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα 
του τη διεύθυνση της έδρας και την 
κατηγορία των σχετικών βοηθημάτων. 

Για τα βοηθήματα της παραγράφου 1, ο 
εντολοδόχος κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα 
του τη διεύθυνση της έδρας και την 
κατηγορία των σχετικών βοηθημάτων. Κάθε 
ιατροτεχνολογικό υλικό που εισάγεται στην 
Ε.Ε. πρέπει να διέπεται από τους κανόνες 
της παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφαλείας, κάθε προϊόν που εισάγεται στην Κοινότητα πρέπει να διέπεται από τους 
κανόνες της Ε.Ε.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 61
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3
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Άρθρο 10γ (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

Όταν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι, όσον 
αφορά ένα συγκεκριμένο προϊόν ή ομάδα 
προϊόντων, για να προστατευθεί η υγεία και 
η ασφάλεια ή/και να εξασφαλιστεί η τήρηση 
των απαιτήσεων για τη δημόσια υγεία, 
επιβάλλεται η απόσυρση τέτοιων προϊόντων 
από την αγορά ή η απαγόρευση ή ο 
περιορισμός της διάθεσής τους στο εμπόριο 
και της έναρξης χρήσης τους, μπορεί να 
λαμβάνει κάθε αιτιολογημένο μεταβατικό 
μέτρο. 

Όταν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι, όσον 
αφορά ένα συγκεκριμένο προϊόν ή ομάδα 
προϊόντων, για να προστατευθεί η υγεία και 
η ασφάλεια ή/και να εξασφαλιστεί η τήρηση 
των απαιτήσεων για τη δημόσια υγεία, 
επιβάλλεται η απόσυρση τέτοιων προϊόντων 
από την αγορά ή η απαγόρευση ή ο 
περιορισμός της διάθεσής τους στο εμπόριο 
και της έναρξης χρήσης τους, μπορεί να 
λαμβάνει κάθε αιτιολογημένο μεταβατικό 
μέτρο. 

Το κράτος μέλος ενημερώνει στην 
περίπτωση αυτή την Επιτροπή και όλα τα 
άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα μεταβατικά 
μέτρα, αναφέροντας τους λόγους της 
απόφασής του.

Το κράτος μέλος ενημερώνει στην 
περίπτωση αυτή την Επιτροπή και όλα τα 
άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα μεταβατικά 
μέτρα, αναφέροντας τους λόγους της 
απόφασής του.

Η Επιτροπή συμβουλεύεται, όποτε είναι 
δυνατόν, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα 
κράτη μέλη.

Η Επιτροπή συμβουλεύεται, όποτε είναι 
δυνατόν, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα 
κράτη μέλη και παρέχει τη σχετική γνώμη 
της.

Εφόσον τα εθνικά μέτρα είναι 
αιτιολογημένα, η Επιτροπή θεσπίζει τα 
αναγκαία κοινοτικά μέτρα σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 2. 
Εάν τα εθνικά μέτρα δεν είναι 
αιτιολογημένα, η Επιτροπή ενημερώνει όλα 
τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη 
που συμβουλεύθηκε.»

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 62
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 10γ, παράγραφος 4 (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

Εφόσον τα εθνικά μέτρα είναι 
αιτιολογημένα, η Επιτροπή θεσπίζει τα 

Εφόσον τα εθνικά μέτρα είναι 
αιτιολογημένα, η Επιτροπή θεσπίζει τα 
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αναγκαία κοινοτικά μέτρα σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 2. 
Εάν τα εθνικά μέτρα δεν είναι 
αιτιολογημένα, η Επιτροπή ενημερώνει όλα 
τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη 
που συμβουλεύθηκε. 

αναγκαία κοινοτικά μέτρα σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 6, παράγραφος 2α. 
Εάν τα εθνικά μέτρα δεν είναι 
αιτιολογημένα, η Επιτροπή ενημερώνει όλα 
τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη 
που συμβουλεύθηκε. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία, και ιδιαίτερα στο να αντικαταστήσει τη συνήθη "διαδικασία 
της κανονιστικής επιτροπής" με τη "διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής με λεπτομερή 
εξέταση", εφόσον τα οικεία μέτρα είναι μέτρα γενικού περιεχομένου με στόχο την τροποποίηση 
μη βασικών στοιχείων των οικείων νομοσχεδίων.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 63
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ -1 Α (νέο)

Αιτιολογική σκέψη 7 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(-1α) Η αιτιολογική σκέψη 7 
αντικαθίσταται ως εξής:
"Οι βασικές και άλλες απαιτήσεις που 
παρατίθενται στα παραρτήματα της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης 
οιασδήποτε αναφοράς σε 
"ελαχιστοποίηση" ή "μείωση" του 
κινδύνου, πρέπει να ερμηνεύονται και να 
εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε στον 
τομέα του σχεδιασμού, να λαμβάνονται 
υπόψη τα καλύτερα διαθέσιμα προϊόντα, η 
καλύτερη τεχνολογία και πρακτική, καθώς 
και προβληματισμοί τεχνικού και 
οικονομικού χαρακτήρα συμβατοί με ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και 
της ασφάλειας."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη πρέπει να καταστεί επίκαιρη. Οι βασικές απαιτήσεις πρέπει να 
δημιουργήσουν κίνητρο για τη βελτίωση του σχεδιασμού και, επομένως, πρέπει να βασιστούν 
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τον καλύτερο διαθέσιμο σχεδιασμό μάλλον παρά στον παλαιό σχεδιασμό. 

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 64
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1,  ΣΗΜΕΙΟ (Α) (Ι)

Άρθρο 1, παράγραφος 2, σημείο (α) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

i) στο στοιχείο α), η εισαγωγική πρόταση 
αντικαθίσταται ως εξής: 

i) στο στοιχείο α), η εισαγωγική πρόταση 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«‘ιατροτεχνολογικό προϊόν’: κάθε όργανο, 
συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, υλικό ή 
άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε 
συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένου και του 
λογισμικού που απαιτείται για την ορθή 
λειτουργία, το οποίο προορίζεται από τον 
κατασκευαστή για ιατρική χρήση στον 
άνθρωπο για σκοπούς:»

«‘ιατροτεχνολογικό προϊόν’: κάθε όργανο, 
συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, υλικό ή 
άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε 
συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένου και του 
λογισμικού που απαιτείται για την ορθή 
λειτουργία, και του οποίου: 

- η κύρια επιδιωκόμενη δράση εντός ή επί 
του ανθρώπινου σώματος δεν 
επιτυγχάνεται με φαρμακολογικά ή 
ανοσολογικά μέσα ούτε μέσω του 
μεταβολισμού, αλλά του οποίου η 
λειτουργία μπορεί να υποβοηθείται από τα 
μέσα αυτά·
- με τη μορφή του προϊόντος ή με τον 
τρόπο με τον οποίο ο κατασκευαστής 
παρουσιάζει το προϊόν ή το διαθέτει στην 
αγορά, δεν δημιουργείται στο κοινό η 
γενική εντύπωση ότι το προϊόν έχει 
ιατρικές ιδιότητες για τη θεραπεία ή την 
πρόληψη νόσων που πλήττουν τον 
άνθρωπο.
το οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή 
για ιατρική χρήση στον άνθρωπο για 
σκοπούς:»

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στο να καταπολεμήσει τον κίνδυνο οι κατασκευαστές να 
διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά ως ιατρικά βοηθήματα με στόχο να επωφελούνται από 
την αντίληψη ότι αυτά ισοδυναμούν με φάρμακα ενώ συγχρόνως δεν υποχρεούνται να 
υφίστανται την - αυστηρότερη - διαδικασία καταγραφής των φαρμάκων σε μητρώο και, ως εκ 
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τούτου, δεν υποχρεούνται να υφίστανται αυστηρότερους ελέγχους.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 65
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1,  ΣΗΜΕΙΟ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (Ι)

Άρθρο 1, παράγραφος 2, σημείο (α), εισαγωγική φράση (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

«‘ιατροτεχνολογικό προϊόν’: κάθε όργανο, 
συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, υλικό ή 
άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε 
συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένου και του 
λογισμικού που απαιτείται για την ορθή 
λειτουργία, το οποίο προορίζεται από τον 
κατασκευαστή για ιατρική χρήση στον 
άνθρωπο για σκοπούς:»

«‘ιατροτεχνολογικό προϊόν’: κάθε όργανο, 
συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, υλικό ή 
άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε 
συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένου και του 
λογισμικού που απαιτείται για την ορθή 
λειτουργία, το οποίο προορίζεται από τον 
κατασκευαστή για ιατρική χρήση στον 
άνθρωπο για σκοπούς:»

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο αυτό θα έπρεπε να αναφέρεται μόνο το λογισμικό για τη διάγνωση και όχι κάθε 
λογισμικό. Με την προσθήκη «για ιατρικούς λόγους» θα μπορούσαν να αποκλειστούν 
συγκεκριμένα προϊόντα λογισμικού από την εφαρμογή της οδηγίας . Αυτό θα είχε ως 
αποτέλεσμα να προκαλέσει ανασφάλεια στους χρήστες και ενδεχόμενους τη χρησιμοποίηση 
στους ασθενείς προϊόντων που δεν έχουν εξεταστεί.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 66
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (Ι)

Άρθρο 1, παράγραφος 2, σημείο (α), εισαγωγική φράση (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

«‘ιατροτεχνολογικό προϊόν’: κάθε όργανο, 
συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, υλικό ή 
άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε 
συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένου και του 
λογισμικού που απαιτείται για την ορθή 
λειτουργία, το οποίο προορίζεται από τον 
κατασκευαστή για ιατρική χρήση στον 
άνθρωπο για σκοπούς:»

«‘ιατροτεχνολογικό προϊόν’: κάθε όργανο, 
συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, υλικό ή 
άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε 
συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένου και του 
λογισμικού που απαιτείται για την ορθή 
λειτουργία, το οποίο προορίζεται από τον 
κατασκευαστή στον άνθρωπο για σκοπούς:»

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των όρων «για ιατρική χρήση» στον ορισμό θα άφηνε εκτός εμβέλειας της 
οδηγίας προϊόντα που θεωρούνται σήμερα ιατροτεχνολογικά και των οποίων οι εγγυήσεις 
ασφαλείας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας πρέπει να προστατευθούν μέσω των 
διαδικασιών που προβλέπει η οδηγία, τόσο για τη σπουδαιότητά τους για την υγεία των 
ασθενών, όσο και για τους ενδεχόμενους κινδύνους τους. Παραδείγματα τέτοιων προϊόντων 
είναι: Τα μοσχεύματα προσώπων για αισθητικούς λόγους, οι προσθήκες στήθους για 
αισθητικούς λόγους, τα αντισυλληπτικά μέσα (προφυλακτικά, σπιράλ) που χρησιμοποιούνται 
χωρίς ειδικό ιατρικό λόγο, ορισμένα τεχνικά βοηθήματα για αναπήρους, όπως οι αναπηρικές 
πολυθρόνες.

Όλα αυτά τα προϊόντα θα εξαιρούνταν από κάθε ρύθμιση αφού δεν μπορούν να υπαχθούν και 
σε άλλες οδηγίες. Ούτε τα προαναφερθέντα προϊόντα αισθητικής φύσεως: Προσθήκες στήθους, 
μοσχεύματα προσώπου, θα μπορούσαν να διέπονται από τη νομοθεσία των προϊόντων 
αισθητικής, αφού δεν χρησιμοποιούνται στην επιφάνεια του σώματος, των δοντιών η της 
στοματικής κοιλότητας που αποτελεί προϋπόθεση για να θεωρηθούν ως προϊόντα κοσμητικής.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 67
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1,  ΣΗΜΕΙΟ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (Ι Α) (νέο)

Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο (α) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(iα) στο εδάφιο (α) προστίθεται η εξής 
περίπτωση:
"- διόρθωση της όρασης ή της εμφάνισης 
του οφθαλμού με την τοποθέτηση στον 
οφθαλμό·"

Or. en

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 68
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ Α, ΣΗΜΕΙΟ (Ι Α) (νέο)
Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο (α) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(iα) η δεύτερη παράγραφος του σημείου (α) 
αντικαθίσταται από τα εξής:
"και του οποίου:
- η κύρια επιδιωκόμενη δράση εντός ή επί 
του ανθρώπινου σώματος δεν 
επιτυγχάνεται με φαρμακολογικά ή 
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ανοσολογικά μέσα ούτε μέσω του 
μεταβολισμού, αλλά του οποίου η 
λειτουργία μπορεί να υποβοηθείται από τα 
μέσα αυτά· 
- με τη μορφή ή με τον τρόπο με τον οποίο 
ο κατασκευαστής παρουσιάζει ή διαθέτει 
το προϊόν στην αγορά, δεν ενθαρρύνεται η 
εντύπωση ότι το προϊόν έχει ιατρικές 
ιδιότητες για τη θεραπεία ή την πρόληψη 
νόσων που πλήττουν τον άνθρωπο,"

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των ασθενών θα πρέπει να διασφαλίζεται. Η διάκριση μεταξύ ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και ιατρικού βοηθήματος πρέπει να είναι σαφέστερη. Τα προϊόντα που είναι 
αντίγραφα πρέπει να εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία με τα πρωτότυπα.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 69
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (Ι Α) (νέο)

Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο (η α) (νέο) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(iα) παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο
(ηα):
"(ηα) "επανεπεξεργασία", η 
αποκατάσταση της λειτουργικής 
ασφάλειας ενός χρησιμοποιούμενου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Το νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο και/ή ο εντολοδόχος του 
θεωρείται ως κατασκευαστής σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο, όταν επανεπεξεργάζεται 
ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν και το 
διαθέτει στην αγορά". 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία στο άρθρο 21 (α) νέο.
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Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 70
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (ΙΙ Α) (νέο)

Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο (ιαα) (νέο) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(iiα) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο
(ιαα):
"(ιαα) "επανεπεξεργασία", ο καθαρισμός, 
η απολύμανση και η αποστείρωση 
χρησιμοποιούμενου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών εργασιών καθώς και της δοκιμής 
και της αποκατάστασης της λειτουργικής 
και υγειονολογικής ασφάλειας για ασφαλή 
επαναχρησιμοποίηση."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με τη νέα αιτιολογική σκέψη 2α σχετικά με την επανεπεξεργασία.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 71
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (ΙΙ Α) (νέο)

Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο (ιαα) (νέο) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(iiα) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο
(ιαα):
"(ιαα) "επανεπεξεργασία", ο καθαρισμός, 
η απολύμανση και η αποστείρωση 
χρησιμοποιούμενου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών εργασιών καθώς και της δοκιμής 
και της αποκατάστασης της λειτουργικής 
και υγειονολογικής ασφάλειας για ασφαλή 
επαναχρησιμοποίηση."

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα έκδοση της οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα η επανεπεξεργασία δεν 
ορίζεται. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί νομική αβεβαιότητα που επιλύεται με την προτεινόμενη 
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τροπολογία.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 72
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (ΙΙ Α) (νέο)

Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο (ιαα) (νέο) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(iia) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο
(ιαα):
"(ιαα) "επανεπεξεργασία", ο καθαρισμός, 
η απολύμανση και η αποστείρωση 
χρησιμοποιούμενου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, καθώς και η αποκατάσταση και 
δοκιμή της λειτουργικής και 
υγειονολογικής ασφάλειας για ασφαλή 
επαναχρησιμοποίηση."

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιοριστεί ο όρος "επανεπεξεργασία".

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία 73
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (ΙΙ Α) (νέο)

Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο (ιαα) (νέο) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(iiα) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο
(ιαα):
"(ιαα) "επανεπεξεργασία", ο καθαρισμός, 
η απολύμανση και η αποστείρωση 
χρησιμοποιούμενου ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών εργασιών καθώς και της δοκιμής
και της αποκατάστασης της λειτουργικής 
και υγειονολογικής ασφάλειας για ασφαλή 
επαναχρησιμοποίηση."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στην παρούσα έκδοση της οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα η επανεπεξεργασία δεν 
ορίζεται. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί νομική αβεβαιότητα που επιλύεται με την προτεινόμενη 
τροπολογία.

Τροπολογία: Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Τροπολογία 74
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1 (Α) (ΙΙ Α) (νέο)

Άρθρο 1, παράγραφος 2, σημείο (1) (νέο) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(ιια) το σημείο ια να διατυπωθεί ως εξής:.
«ια. Βιοφυσικά και βιο-μηχανικά 
δεδομένα»: Δεδομένα που προέρχονται από 
εφαρμογές βιοφυσικής, βιο-μηχανικής, 
προσομοίωσης, τυποποίησης κλινικών 
εφαρμογών η από κάθε επιστημονική 
εργασία βασισμένη σε γνώσεις 
αποδεδειγμένες ή σε τεχνολογίες των 
οποίων αποδεικνύεται η εγκυρότητα. Τα 
δεδομένα αυτά μπορούν να 
συμπεριληφθούν για να συμπληρώσουν τα 
κλινικά δεδομένα που αναφέρονται στο 
ανωτέρω σημείο ια».

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για ορισμένες κατηγορίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθίσταται πολύ δύσκολη αν όχι και 
αδυνατη η καθιέρωση πρωτοκόλλων και η διενέργεια κλινικών μελετών. Η έρευνα επιτρέπει 
σήμερα την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος με τη χρησιμοποίηση των βιοφυσικών 
μηχανισμών, της προσομοίωσης και τυποποίησης. Οι εργασίες αυτές επιτρέπουν τη διαπίστωση 
της αξιοπιστίας των προκλινικών φάσεων και τη διενέργεια λυσιτελέστερων κλινικών μελετών.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 75
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ Ε (νέο)

Άρθρο 1, παράγραφος 4β (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

4β. Όταν σε ένα προϊόν είναι 
ενσωματωμένη, ως αναπόσπαστο μέρος, 
ουσία η οποία, εάν χρησιμοποιηθεί χωριστά, 

4β. Όταν σε ένα προϊόν είναι 
ενσωματωμένη, ως αναπόσπαστο μέρος, 
ουσία η οποία, εάν χρησιμοποιηθεί χωριστά, 
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είναι δυνατόν να θεωρηθεί προϊόν 
μηχανικής ανθρώπινων ιστών κατά την 
έννοια του [άρθρου 2 παράγραφος 2] του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου(**) [κανονισμός για τις 
προηγμένες θεραπείες και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004] και η οποία μπορεί να 
ασκήσει στο ανθρώπινο σώμα δράση 
συμπληρωματική εκείνης του προϊόντος, 
το εν λόγω προϊόν πρέπει να αξιολογείται 
και να λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

είναι δυνατόν να θεωρηθεί προϊόν 
μηχανικής ανθρώπινων ιστών κατά την 
έννοια του [άρθρου 2 παράγραφος 2] του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου(**) [κανονισμός για τις 
προηγμένες θεραπείες και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004], το εν λόγω προϊόν πρέπει 
να αξιολογείται και να λαμβάνει άδεια 
κυκλοφορίας σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προϊόντα τα οποία θεωρούνται ως προϊόντα μηχανικής ανθρώπινων ιστών περιέχουν τμήματα 
ιστών ή κυττάρων τα οποία αντικαθιστούν, επανορθώνουν ή αναζωογονούν ανθρώπινους 
ιστούς. Έτσι, αυτά τα προϊόντα είναι πολύ ευαίσθητα και υφίστανται αλληλεπίδραση με ζώντα 
κύτταρα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εμπίπτουν στη νομοθεσία περί φαρμακευτικών 
προϊόντων.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 76
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Ε)

Άρθρο 1, παράγραφος 4β (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

«4β. Όταν σε ένα προϊόν είναι 
ενσωματωμένη, ως αναπόσπαστο μέρος, 
ουσία η οποία, εάν χρησιμοποιηθεί χωριστά, 
είναι δυνατόν να θεωρηθεί προϊόν 
μηχανικής ανθρώπινων ιστών κατά την 
έννοια του [άρθρου 2 παράγραφος 2] του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου(**) [κανονισμός για τις 
προηγμένες θεραπείες και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004] και η οποία μπορεί να 
ασκήσει στο ανθρώπινο σώμα δράση 
συμπληρωματική εκείνης του προϊόντος, το 
εν λόγω προϊόν πρέπει να αξιολογείται και 

«4β. Όταν σε ένα προϊόν είναι 
ενσωματωμένη, ως αναπόσπαστο μέρος, 
ουσία η οποία, εάν χρησιμοποιηθεί χωριστά, 
είναι δυνατόν να θεωρηθεί φάρμακο για νέα 
μορφή θεραπείας κατά την έννοια του 
[άρθρου 2 παράγραφος 2] του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου(**) [κανονισμός για τις 
προηγμένες θεραπείες και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004] της οποίας η αναλογία σε 
κύτταρα η ιστούς δεν περιλαμβάνει 
αποκλειστικά μη βιώσιμους και η οποία 
μπορεί να ασκήσει στο ανθρώπινο σώμα 
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να λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία.» 

δράση συμπληρωματική εκείνης του 
προϊόντος, το εν λόγω προϊόν πρέπει να 
αξιολογείται και να λαμβάνει άδεια 
κυκλοφορίας σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.»

Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες για τη 
συμπληρωματική λειτουργία της ουσίας, 
πρέπει να διευκρινιστούν τα όρια της 
επίδρασής της με επιστημονική σύσταση, 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 18 του 
κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (**) [για τις προηγμένες 
θεραπείες και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004]].
Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτής της 
επιστημονικής σύστασης, τα εθνολογικά 
στοιχεία αυτής της ουσίας εξετάζονται 
πάντα από την ΕΜΕΑ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός συνδυασμένων προϊόντων, τα οποία διέπονται από τις οδηγίες 93 / 42 / ΕΟΚ και 
90/385 /ΕΟΚ, πρέπει να είναι σαφής για να μπορεί να προσαρμοστεί στην πρόταση της έκθεσης 
Mikolasik που αφορά φάρμακα για τις προηγμένες θεραπείες.

Τα συνδυασμένα προϊόντα μπορούν εκτός από τις ουσίες που προέρχονται από την καλλιέργεια 
ιστών, να περιέχουν και θεραπευτικό γενετικό και κυτταρικόυλικό, όπως συμβαίνει για 
παράδειγμα με τα stents (ενδοπροσθέσεις) και τα μοσχεύματα κεφαλής μηρού. Πρέπει και αυτά 
να συμπεριληφθούν στην οδηγία.

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 77
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (ΣΤ), ΣΗΜΕΙΟ (Ι) (νέο)
Άρθρο 1, παράγραφος 5, εδάφιο (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 με βάση την εφαρμογή των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο εδάφιο β) 
του άρθρου 1, παράγραφος 2, της εν λόγω 
οδηγίας, ή εμπίπτει στην παρούσα οδηγία, 
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πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο 
κύριος τρόπος δράσης του προϊόντος·» 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Καθιστώντας αυστηρότερο τον σχετικό ορισμό στην οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
παρεμποδίζεται να θεωρούνται αυτά ως ιατρικά βοηθήματα και έτσι να παρακάμπτονται οι 
αυστηρές διαδικασίες έγκρισης και οι εγγυήσεις ασφάλειας για τα φάρμακα. Η οδηγία για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που το προϊόν πληροί τον ορισμό 
του φαρμάκου στην οδηγία για τα φάρμακα. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/83, 
για να διαπιστωθεί αν ένα προϊόν αποτελεί φάρμακο ή ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι 
σημαντικό να ξεκινήσει κανείς εναλλακτικά και όχι συσσωρευτικά από όλα τα ιδιαίτερα 
κριτήρια που καθορίζουν ένα φάρμακο.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 78
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (ΣΤ), ΣΗΜΕΙΟ (Ι)

Άρθρο 1, παράγραφος 5, εδάφιο (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 με βάση την εφαρμογή των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 1, 
παράγραφος 2, εδάφιο β) της εν λόγω 
οδηγίας ή εμπίπτει στην παρούσα οδηγία, 
πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο 
κύριος τρόπος δράσης του προϊόντος· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των ασθενών θα πρέπει να διασφαλίζεται. Η διάκριση μεταξύ ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και ιατρικού βοηθήματος πρέπει να είναι σαφέστερη. Τα προϊόντα που είναι 
αντίγραφα πρέπει να εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία με τα πρωτότυπα.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 79
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (ΣΤ), ΣΗΜΕΙΟ (Ι)

Άρθρο 1, παράγραφος 5, εδάφιο (γ) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)
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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 με βάση την εφαρμογή των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 1, 
παράγραφος 2, εδάφιο β) της εν λόγω 
οδηγίας ή εμπίπτει στην παρούσα οδηγία, 
πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο 
κύριος τρόπος δράσης του προϊόντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη οδηγία πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να καταστεί αυστηρότερος ο 
ορισμός των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Κάτι τέτοιο καθιστά δυσκολότερο τα φαρμακευτικά 
προϊόντα να θεωρούνται ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής για 
αναθεώρηση της οδηγίας συμπεριλαμβάνει τροπολογίες στο τμήμα ορισμών του άρθρου 1. 
Ωστόσο, ο ορισμός του "ιατροτεχνολογικού προϊόντος" στο άρθρο 1.2(α) είναι ουσιαστικά ο 
ίδιος όπως αυτός που παρατίθεται στην ισχύουσα οδηγία.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 80
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (ΣΤ), ΣΗΜΕΙΟ (Ι)

Άρθρο 1, παράγραφος 5, εδάφιο (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 με βάση την εφαρμογή των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο εδάφιο β) 
του άρθρου 1, παράγραφος 2, της εν λόγω 
οδηγίας, ή εμπίπτει στην παρούσα οδηγία, 
πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο 
κύριος τρόπος δράσης του προϊόντος·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το παρόν κείμενο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι περιορίζει τη σημασία της παρουσίας του 
προϊόντος και επικεντρώνει την προσοχή του κυρίως στον τρόπο λειτουργίας του. Με την 
προτεινόμενη τροποποίηση επιτυγχάνεται ώστε η εφαρμογή του δευτέρου μέρους του ορισμού 
του φαρμακευτικού παρασκευάσματος να μην θεωρείται σημαντικότερο από το πρώτο μέρος 
του ορισμού.
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Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 81
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Ζ)

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

ζ) η παράγραφος 6 διαγράφεται. ζ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το 
εξής κείμενο:
"6. Εάν ένα προϊόν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής των οδηγιών του Συμβουλίου 
93/42/ΕΚ και 89/686/ΕΚ, εφαρμόζονται οι 
σχετικές βασικές απαιτήσεις αμφοτέρων 
των οδηγιών. Σε περίπτωση που ο κύριος 
προορισμός του προϊόντος είναι αυτός του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, σύμφωνα με 
την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, πληρούνται οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
πιστότητας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο 
κατασκευαστής πρέπει να προβεί σε 
διαβούλευση με έναν Κοινοποιημένο 
Οργανισμό ή μια Αρμόδια Αρχή." 

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν αντικείμενα της προσωπικής  ασφαλείας που είναι σημαντικό να εμπίπτουν στην 
εφαρμογή της οδηγίας 93 / 42 /ΕΟΚ. Αυτό ισχύει κυρίως για εκείνα τα αντικείμενα που 
έρχονται σε άμεση επαφή με το εσωτερικό του σώματος, όπως τα χειρουργικά γάντια.

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 82
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερη παύλα (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

- Τα προϊόντα της κατηγορίας IIα, IIβ και III 
συνοδεύονται από τη δήλωση που 
αναφέρεται στο παράρτημα VIII. Η δήλωση 
αυτή χορηγείται στον κατονομαζόμενο 
ασθενή.»

- Τα προϊόντα της κατηγορίας IIα, IIβ και III 
συνοδεύονται από τη δήλωση που 
αναφέρεται στο παράρτημα VIII. Η δήλωση 
αυτή χορηγείται σε αντίγραφο στον 
κατονομαζόμενο ασθενή ή στον ασθενή που 
αναγνωρίζεται από το ακρωνύμιο ή από 
κωδικό αριθμό.»
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Or. it

Αιτιολόγηση

Ο όρος «κατονομαζόμενος ασθενής» περιέχεται ήδη στη σημερινή οδηγία. Για λόγους 
προστασίας των δεδομένων και ιατρικού απορρήτου, θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα να 
αναγνωρίεται ο ασθενής και μέσω ενός ακρωνύμιου ή με κωδικό αριθμό. Για την καλύτερη 
ενημέρωση των ασθενών, το πρωτότυπο της δήλωσης θα πρέπει να παραμένει μέσα στο φάκελο 
του ασθενή τον οποίο διατηρεί ο  οδοντίατρος, θα του χορηγείται όμως ένα αντίγραφο. Αφού ο 
ασθενής δεν έχει καμία υποχρέωση να φυλάττει τη δήλωση, η διατύπωση αυτή είναι πρακτική 
και ενδεδειγμένη χωρίς να μειώνει τα δικαιώματα των ασθενών.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 83
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 2 Α (νέο)

Άρθρο 7, παράγραφος 1 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(2α) Η υποπαράγραφος 1 του άρθρου 7, 
παράγραφος 2, αντικαθίσταται από το εξής 
κείμενο:
"Όταν υπάρχει αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 
7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, έχοντας 
υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 
8."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τεχνικού χαρακτήρα τροπολογία προσαρμόζει το υπάρχον κείμενο στις διατάξεις 
της νέας επιτροπολογίας.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 84
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 2 Α (νέο)

Άρθρο 7, παράγραφος 2 α (νέα) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(2α) Στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος: 
Όταν υπάρχει αναφορά στην παρούσα 

παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5α 
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και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε από την απόφαση 
2006/512/ΕΚ."

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία, και ιδιαίτερα στο να αντικαταστήσει τη συνήθη "διαδικασία 
της κανονιστικής επιτροπής" με τη "διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής με λεπτομερή
εξέταση", εφόσον τα οικεία μέτρα είναι μέτρα γενικού περιεχομένου με στόχο την τροποποίηση 
μη βασικών στοιχείων των οικείων νομοσχεδίων.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 85
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 2 Α (νέο)

Άρθρο 8, παράγραφος 2, εδάφιο 2 α (νέο) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(2α) Στο άρθρο 8, παράγραφος 2, 
προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
"- όταν κρίνεται αναγκαίο και προς το 
συμφέρον της δημόσιας υγείας, εγκρίνονται 
τα κατάλληλα κοινοτικά μέτρα σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 
7, παράγραφος 2."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επίκληση της ρήτρας διαφύλαξης επιτρέπει την υποχρεωτική εφαρμογή σε όλη την αγορά της 
ΕΕ των δικαιολογημένων εθνικών προσωρινών μέτρων. Επιπλέον, είναι χρήσιμο να 
προσαρμοσθεί η διαδικασία της ρήτρας διαφύλαξης στο άρθρο 8 ΜDD, από κοινού με τη 
συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμογής των μέτρων για την παρακολούθηση της υγείας στο άρθρο 
14β ΜDD.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 86
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 9, παράγραφος 3 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)
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«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 2α.» 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία, και ιδιαίτερα στο να αντικαταστήσει τη συνήθη "διαδικασία 
της κανονιστικής επιτροπής" με τη "διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής με λεπτομερή 
εξέταση", εφόσον τα οικεία μέτρα είναι μέτρα γενικού περιεχομένου με στόχο την τροποποίηση 
μη βασικών στοιχείων των οικείων νομοσχεδίων.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 87
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 3 Α (νέο)

Άρθρο 10, παράγραφος 3 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(3α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Μετά το πέρας μιας αξιολόγησης, η οποία 
έχει πραγματοποιηθεί, στο μέτρο του 
δυνατού, από κοινού με τον κατασκευαστή, 
τα κράτη μέλη, με επιφύλαξη του άρθρου 
8, ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και 
τα άλλα κράτη μέλη για τα περιστατικά 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
για τα οποία δρομολογούνται ή έχουν 
ληφθεί σχετικά μέτρα. Τα κράτη μέλη 
αναφέρουν τους ακριβείς λόγους σχετικά 
με τον προβληματισμό για τα 
δρομολογούμενα μέτρα ή για τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί. Συγκεκριμένα, τα κράτη 
μέλη αναφέρουν τους ακριβείς λόγους, 
όπου κρίνεται σκόπιμο, σχετικά με 
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παρέκκλιση από τα προς δρομολόγηση 
μέτρα στα μέτρα που έχουν ληφθεί."

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον η διαδικασία επαγρύπνησης αφορά την κοινοποίηση περιστατικών έχει εξαιρετική 
σημασία να συντονίζεται μέσω της Επιτροπής έτσι ώστε η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να έχουν 
πλήρη επισκόπηση της κοινοτικής αγοράς.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 88
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 3 Β (νέο)

Άρθρο 10, παράγραφος 3 α (νέα) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(3β) Στο άρθρο 10 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"3α. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
7, παράγραφος 2, λαμβάνει οιαδήποτε 
κατάλληλα μέτρα για την έγκριση 
διαδικασιών με σκοπό την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι το σύστημα επαγρύπνησης λειτουργεί με περισσότερο δεσμευτικές 
λεπτομέρειες.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 89
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 5, ΣΗΜΕΙΟ (-Α) (νέο)

Άρθρο 12, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2 α (νέα) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(-α) Στην παράγραφο 2 προστίθεται η 
ακόλουθη υποπαράγραφος:
"Σε περίπτωση δικτυωμένων ιατρικών 
συστημάτων πληροφορικής, το άρθρο 12 
δεν εφαρμόζεται στο γενικό σύστημα 
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δικτύου. Η αξιολόγηση πιστότητας 
πραγματοποιείται χωριστά για κάθε 
ιατροτεχνολογικό προϊόν στο δίκτυο και 
όχι για το γενικό σύστημα δικτύου."

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα μεμονωμένα μέρη για παράδειγμα ενός μεγάλου 
πληροφορικού δικτύου να μπορούν να ανταλλάσσονται χωρίς να πρέπει να πιστοποιείται εκ 
νέου ολόκληρο το δίκτυο. Για το λόγο αυτό σε τέτοια συστήματα πρέπει τα μεμονωμένα μέρη να 
πιστοποιούνται χωριστά.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 90
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 6 Α (νέο)

Άρθρο 13, παράγραφος 1 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(6α) Στο άρθρο 13 η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
θεωρεί ότι:
(α) η εφαρμογή των κανόνων κατάταξης 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΧ 
απαιτεί απόφαση σχετικά με την κατάταξη 
δεδομένου βοηθήματος ή κατηγορίας 
βοηθημάτων·
ή
(β) ένα δεδομένο βοήθημα ή οικογένεια 
βοηθημάτων πρέπει να ταξινομηθεί σε 
άλλη κατηγορία, κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του παραρτήματος ΙΧ· 
ή 
(γ) η πιστότητα ενός βοηθήματος ή 
οικογένειας βοηθημάτων πρέπει να 
καθοριστεί, κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του άρθρου 11, με εφαρμογή 
μιας μόνο εκ των δεδομένων διαδικασιών 
που έχουν επιλεγεί μεταξύ εκείνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 11, 
υποβάλλει δεόντως αιτιολογημένο αίτημα 
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στην Επιτροπή και της ζητεί να λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα. Τα εν λόγω μέτρα 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2α."

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία, και ιδιαίτερα στο να αντικαταστήσει τη συνήθη "διαδικασία 
της κανονιστικής επιτροπής" με τη "διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής με λεπτομερή
εξέταση", εφόσον τα οικεία μέτρα είναι μέτρα γενικού περιεχομένου με στόχο την τροποποίηση 
μη βασικών στοιχείων των οικείων νομοσχεδίων.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 91
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 6 Β (νέο)

Άρθρο 13, παράγραφος 1, εδάφιο (γ α) (νέο) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(6β) Στο άρθρο 13 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο εδάφιο (γα):
"(γα) Τα κράτη μέλη ρυθμίζουν την 
πώληση και τη διανομή όλων των φακών 
επαφής με βάση προδιαγραφή 
περιορισμένου χρόνου, σε οιοδήποτε 
σημείο πώλησης, προκειμένου να 
προστατευθεί η υγεία και η ασφάλεια των 
καταναλωτών στην Ευρώπη, διατηρώντας 
συγχρόνως ελευθερία επιλογής σε ό,τι 
αφορά την εγκεκριμένη αγορά ή σημείο 
αγοράς."

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ευρείας χρήσης φακών επαφής και των κινδύνων που προκαλούνται από την 
αγορά φακών επαφής χωρίς συνταγή, το άρθρο αυτό πρέπει να αφορά όλα τα είδη φακών 
επαφής. Η προστασία των καταναλωτών πρέπει να διασφαλίζεται με ενδελεχείς ποιοτικούς 
ελέγχους των φακών επαφής.
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Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 92
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 7

Άρθρο 14, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

«2. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής ο 
οποίος διαθέτει στο εμπόριο προϊόντα με τη 
δική του επωνυμία δεν έχει την έδρα του σε 
κράτος μέλος, ορίζει αποκλειστικό 
εντολοδόχο. 

«2. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής ο 
οποίος διαθέτει στο εμπόριο ένα προϊόν με 
τη δική του επωνυμία δεν έχει την έδρα του 
σε κράτος μέλος, ορίζει αποκλειστικό 
εντολοδόχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι ένας κατασκευαστής μπορεί να ορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο για 
ένα προϊόν, αλλά δεν υποχρεούται κατά ανάγκη να έχει τον ίδιο αντιπρόσωπο για όλη τη σειρά 
των προϊόντων του.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 93
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 9

Άρθρο 14β, παράγραφος 4 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

Εφόσον τα εθνικά μέτρα είναι 
αιτιολογημένα, η Επιτροπή θεσπίζει τα 
αναγκαία κοινοτικά μέτρα σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2. 
Εάν τα εθνικά μέτρα δεν είναι 
αιτιολογημένα, η Επιτροπή ενημερώνει όλα 
τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη 
που συμβουλεύθηκε.» 

Εφόσον τα εθνικά μέτρα είναι 
αιτιολογημένα, η Επιτροπή θεσπίζει τα 
αναγκαία κοινοτικά μέτρα σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2α. 
Εάν τα εθνικά μέτρα δεν είναι 
αιτιολογημένα, η Επιτροπή ενημερώνει όλα 
τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη 
που συμβουλεύθηκε.» 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία, και ιδιαίτερα στο να αντικαταστήσει τη συνήθη "διαδικασία 
της κανονιστικής επιτροπής" με τη "διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής με ενδελεχή 
εξέταση", εφόσον τα οικεία μέτρα είναι μέτρα γενικού περιεχομένου με στόχο την τροποποίηση 
μη βασικών στοιχείων των οικείων νομοσχεδίων.
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Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 94
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 10 Α (νέο)

Άρθρο 15, παράγραφος 5 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(10α) Το άρθρο 15, παράγραφος 5, 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Οι κλινικές έρευνες πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παραρτήματος Χ. Οι διατάξεις του 
παραρτήματος Χ προσαρμόζονται, 
ενδεχομένως, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που καθορίζεται στο άρθρο 7, παράγραφος 
2α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία, και ιδιαίτερα στο να αντικαταστήσει τη συνήθη "διαδικασία 
της κανονιστικής επιτροπής" με τη "διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής με λεπτομερή
εξέταση", εφόσον τα οικεία μέτρα είναι μέτρα γενικού περιεχομένου με στόχο την τροποποίηση 
μη βασικών στοιχείων των οικείων νομοσχεδίων.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 95
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 13

Άρθρο 20, παράγραφοι 2 και 3 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες δεν 
θεωρούνται απόρρητες:
α) πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σε 
μητρώο των υπευθύνων για τη διάθεση των 
προϊόντων στο εμπόριο σύμφωνα με το 
άρθρο 14·
β) αναφορές της αρμόδιας αρχής στο 
πλαίσιο της επαγρύπνησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 3·

γ) στοιχεία σχετικά με τα πιστοποιητικά που 
εκδόθηκαν, τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν, ανεστάλησαν, 

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες δεν 
θεωρούνται απόρρητες:
α) πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σε 
μητρώο των υπευθύνων για τη διάθεση των 
προϊόντων στο εμπόριο σύμφωνα με το 
άρθρο 14·
β) αναφορές της αρμόδιας αρχής στο 
πλαίσιο της επαγρύπνησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 3·

γ) στοιχεία σχετικά με τα πιστοποιητικά που 
εκδόθηκαν, τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν, ανεστάλησαν, 
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αφαιρέθηκαν ή δεν χορηγήθηκαν. αφαιρέθηκαν ή δεν χορηγήθηκαν·

(γα) περίληψη των πληροφοριών και των 
στοιχείων που αφορούν τα προϊόντα των 
κατηγοριών ΙΙβ και ΙΙΙ.

3. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2, να 
ορίζει τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα 
επιτρέπεται η δημοσιοποίηση άλλων 
πληροφοριών, και ιδίως για τα προϊόντα 
της κατηγορίας IIβ και III την υποχρέωση 
των κατασκευαστών να συντάσσουν και να 
διαθέτουν περίληψη των πληροφοριών και 
των στοιχείων που αφορούν το προϊόν.»

3. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2, να 
ορίζει τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα 
επιτρέπεται η δημοσιοποίηση άλλων 
πληροφοριών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα των κατηγοριών ΙΙβ και ΙΙΙ θεωρούνται πάντοτε ως μη 
απόρρητες.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 96
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 14 Α (νέο)

Άρθρο 21 α (νέο) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(14α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
21 α:
"Άρθρο 21 α
Ευρωπαϊκό Πρότυπο επανεπεξεργασίας
Εντός 24 μηνών από τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας οδηγίας και ύστερα από 
διαβούλευση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΜΕΑ), η Επιτροπή 
καταρτίζει λεπτομερείς κανόνες, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 
7, για ευρωπαϊκό πρότυπο 
επανεπεξεργασίας.
Οι εν λόγω κανόνες εξασφαλίζουν, σε 
επιστημονική βάση, κατευθυντήριες 
γραμμές τεχνικής φύσεως για την 
επανεπεξεργασία χρησιμοποιηθέντων 
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(απλή ή πολλαπλή χρήση) 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και 
επικαιροποιούνται σε τακτικά διαστήματα 
για να διασφαλίζεται υψηλού βαθμού 
ασφάλεια των ασθενών σύμφωνα με την 
αρχή της προφύλαξης.
Για τα κράτη μέλη των οποίων η εθνική 
νομοθεσία δεν εγκρίνει την 
επανεπεξεργασία ή τη χρήση 
επανεπεξεργασμένων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, καθορίζονται λεπτομερείς 
κανόνες για υποχρεωτικούς επιτόπου 
ελέγχους εκ μέρους των αρμόδιων εθνικών 
αρχών. Οι εθνικές αρχές παρακολουθούν 
επίσης τη χρήση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων στα εν λόγω κράτη μέλη, π.χ. 
προβαίνοντας σε ανάλυση του λόγου 
μεταξύ πραγματοποιηθεισών θεραπειών ή 
χειρουργικών επεμβάσεων και 
πωληθέντων/ανακυκλωθέντων/διατεθέντω
ν προϊόντων προκειμένου να αποκτηθούν 
αξιόπιστα στοιχεία για τον όγκο της μη 
εγκεκριμένης επανεπεξεργασίας."

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακόμα και αν δεν είναι νόμιμο σε μια χώρα, η επανεπεξεργασία χρησιμοποιηθέντων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων για απλή ή πολλαπλή χρήση αποτελεί ευρεία πρακτική σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ. Επειδή η επανεπεξεργασία μη επαγγελματικού χαρακτήρα μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών (μολύνσεις σε νοσοκομεία, κ.λπ.), 
ζητήθηκε από τον νομοθέτη να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές για την επανεπεξεργασία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το γενικό ερώτημα, το εάν δηλαδή επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται 
η επανεπεξεργασία παραμένει ερώτημα προς επίλυση από τις εθνικές αρχές. Η ασφάλεια όμως 
των ασθενών απαιτεί αυστηρούς ελέγχους και επιτήρηση εάν η επανεπεξεργασία είναι 
παράνομη σε ένα κράτος μέλος. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 97
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν το αργότερο [12 μήνες από τη 
δημοσίευση] τις αναγκαίες νομοθετικές, 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν το αργότερο [24 μήνες από τη 
δημοσίευση] τις αναγκαίες νομοθετικές, 
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κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. 
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων 
καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ 
αυτών και της παρούσας οδηγίας.

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. 
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων 
καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ 
αυτών και της παρούσας οδηγίας. 

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

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από [24
μήνες μετά τη μεταφορά της οδηγίας].

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ένα μακρύτερο χρονικό διάστημα για την θέση σε ισχύ των διατάξεων εξασφαλίζει καλύτερη 
εφαρμογή της οδηγίας.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 98
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (-Α) (νέο)

Παράρτημα 1, τμήμα 1 (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

(-α) Το τμήμα 1 αντικαθίσταται από το 
εξής κείμενο:
"1. Τα προϊόντα σχεδιάζονται και 
κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε, 
όταν εμφυτεύονται για τους 
προκαθοριζόμενους σκοπούς, η χρήση 
τους δεν θέτει σε κίνδυνο την κλινική 
κατάσταση ή την ασφάλεια των ασθενών 
και του περιβάλλοντος. Δεν πρέπει να 
εγκυμονούν κανένα κίνδυνο για τα άτομα 
που τα εμφυτεύουν ή, όπου είναι εφικτό, 
για άλλα άτομα."

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπό το φως της πρωτοβουλίας της ΕΕ για καλύτερη νομοθεσία, με στόχο την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε όλη την κοινοτική νομοθεσία και την ευθυγράμμιση αυτών των 
οδηγιών με τις κοινοτικές οδηγίες για τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται από ανθρώπους, η 
τροπολογία αποσκοπεί στο να καταστήσει περισσότερο κατηγορηματική την αναφορά στους 
γενικούς στόχους που επιδιώκει το RΕΑCH, το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στις εν λόγω 
οδηγίες. Μόνο σε περίπτωση που η νομοθεσία REACH ενσωματώνει και τα ιατρικά 
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βοηθήματα, η υγεία και η ασφάλεια, καθώς και οι περιβαλλοντικές πτυχές, μπορούν να 
σταθμιστούν από κοινού επ' ωφελεία των ασθενών. 

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 99
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (-Α) (νέο)

Παράρτημα 1, τμήμα 3 (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

(-α) Το τμήμα 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"3. Τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις 
που αναφέρονται στα τμήματα 1 και 2 δεν 
πρέπει να επηρεάζονται αρνητικά σε τέτοιο 
βαθμό ώστε οι κλινικές συνθήκες και η 
ασφάλεια των ασθενών ή, ως ενδείκνυται, 
άλλων ατόμων, ή το περιβάλλον, να 
τίθενται σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια του 
χρόνου ζωής που αναμένεται από τον 
κατασκευαστή για το προϊόν, σε 
περίπτωση που το συγκεκριμένο προϊόν 
υπόκειται σε πιέσεις οι οποίες μπορούν να 
συμβούν υπό καθεστώς φυσιολογικών 
συνθηκών της χρήσης του."

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπό το φως της πρωτοβουλίας της ΕΕ για καλύτερη νομοθεσία, με στόχο την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε όλη την κοινοτική νομοθεσία και την ευθυγράμμιση αυτών των 
οδηγιών με τις κοινοτικές οδηγίες για τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται από ανθρώπους, η 
τροπολογία αποσκοπεί στο να καταστήσει περισσότερο κατηγορηματική την αναφορά στους 
γενικούς στόχους που επιδιώκει το RΕΑCH, το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στις εν λόγω 
οδηγίες. Μόνο σε περίπτωση που η νομοθεσία REACH ενσωματώνει και τα ιατρικά 
βοηθήματα, η υγεία και η ασφάλεια, καθώς και οι περιβαλλοντικές πτυχές, μπορούν να 
σταθμιστούν από κοινού επ' ωφελεία των ασθενών.

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 100
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Α)

Παράρτημα 1, τμήμα 9, εδάφιο 7 (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)
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Για τα βοηθήματα που έχουν ενσωματωμένο 
λογισμικό ή που αποτελούν τα ίδια ιατρικό 
λογισμικό, το λογισμικό πρέπει να 
πιστοποιείται σύμφωνα με τη στάθμη της 
τεχνικής, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του 
κύκλου ανάπτυξης, της διαχείρισης 
κινδύνου, της πιστοποίησης και της 
επαλήθευσης. 

Για τα βοηθήματα που έχουν ενσωματωμένο 
λογισμικό ή που αποτελούν τα ίδια ιατρικό 
λογισμικό, το λογισμικό πρέπει να 
πιστοποιείται σύμφωνα με τη στάθμη της 
τεχνικής, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του 
κύκλου ανάπτυξης, της διαχείρισης 
κινδύνου, της πιστοποίησης και της 
επαλήθευσης. Η έννοια της πιστοποίησης 
βασίζεται πάντοτε στην κατάταξη του 
σχετικού κινδύνου του οικείου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ό,τι αφορά τις αρχές της πιστοποίησης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο υπάρχων 
πραγματικός κίνδυνος. Οι απαιτήσεις για το λογισμικό ενός ρομποτικού προϊόντος στη 
νευροχειρουργική είναι, χωρίς αμφιβολία, διαφορετικές από τις απαιτήσεις για το λογισμικό 
ενός υπεριώδους ηλεκτρικού λαμπτήρα για τη σκλήρυνση της ρητίνης σε σφραγίσματα δοντιών. 

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 101
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 1 (Α Α) (νέο)

Παράρτημα 1, τμήμα 9α (νέο) (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

(αα) προστίθεται το εξής νέο τμήμα 9α:
"9α. Σφάλματα κατά τη συναρμολόγηση ή 
την ανασυναρμολόγηση συγκεκριμένων 
τμήματων, που μπορούν να προκαλέσουν 
κίνδυνο, πρέπει να προλαμβάνονται κατά 
την κατασκευή αυτών των τμημάτων. Οι 
ίδιες οδηγίες πρέπει να αναγράφονται και 
στα φορητά τμήματα και/ή στο βασικό 
τμήμα, όταν είναι αναγκαία για την 
αποφυγή ενός κινδύνου η υπόδειξη της 
κατεύθυνσης της μετακίνησης.
Εν ανάγκη πρέπει να αναγραφούν 
συμπληρωματικά στοιχεία για τους 
κινδύνους αυτούς στις οδηγίες χρήσης. 
Εάν μια εσφαλμένη σύνδεση μπορεί να 
προκαλέσει κίνδυνο, τότε πρέπει από την 
κατασκευή της να καταστεί αδύνατη η 
σύνδεση ή να αναγραφεί η προειδοποίηση 
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στο συνδεόμενο τμήμα και να καταστεί 
αδύνατη η σύνδεση του τμήματος αυτού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αποσκοπούν στη διατήρηση του ασθενή στη ζωή πρέπει να 
πληρούν στοιχειώδεις κατασκευαστικές προδιαγραφές όπως απαιτείται ρητά στην  οδηγία για 
τις μηχανές. Οι αρνητικές εμπειρίες στον τομέα αυτόν απαιτούν συμπερίληψη τους και σε αυτήν 
την οδηγία.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 102
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 1 (Β)

Παράρτημα 1, τμήμα 10 (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

10. Όταν ένα βοήθημα περιέχει ως 
αναπόσπαστο τμήμα ουσία η οποία, εάν 
χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, μπορεί να 
θεωρηθεί φάρμακο όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και η οποία 
μπορεί να ασκήσει στο ανθρώπινο σώμα 
δράση συμπληρωματική εκείνης του 
βοηθήματος, η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
χρησιμότητα της ουσίας πρέπει να 
επαληθεύονται κατ’ αναλογία με τις 
μεθόδους που καθορίζονται στην οδηγία 
2001/83/ΕΚ.

10. Όταν ένα βοήθημα περιέχει ως 
αναπόσπαστο τμήμα ουσία η οποία, εάν 
χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, μπορεί να 
θεωρηθεί φάρμακο όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και η οποία 
μπορεί να ασκήσει στο ανθρώπινο σώμα 
δράση συμπληρωματική εκείνης του 
βοηθήματος, η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
χρησιμότητα της ουσίας πρέπει να 
επαληθεύονται κατ’ αναλογία με τις 
μεθόδους που καθορίζονται στην οδηγία 
2001/83/ΕΚ στο παράρτημα Ι.

Για ουσία η οποία:
– έχει ήδη λάβει, ως φάρμακο, κοινοτική 
άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 (*) του 
Συμβουλίου ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, ή 
– εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004,
ή 
– αποτελεί παράγωγο ανθρώπινου αίματος,

ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφού Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφού 
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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.

επαληθεύσει τη χρησιμότητα της ουσίας ως 
τμήματος του ιατρικού βοηθήματος και 
λάβει υπόψη την ασφάλεια, την ποιότητα 
και τον επιδιωκόμενο σκοπό του εν λόγω 
βοηθήματος, ζητεί την επιστημονική γνώμη 
ενός αρμόδιου εθνικού φορέα που ορίζεται 
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 
2001 / 83 /ΕΚ ή του του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (EMEA) σχετικά με 
την ποιότητα και την ασφάλεια της ουσίας. 
Ο EMEA ή ο εθνικός φορέας, για την 
έκδοση της γνώμης του, λαμβάνει υπόψη τη 
διεργασία κατασκευής και τα δεδομένα που 
αποδεικνύουν εάν η ενσωμάτωση της 
ουσίας στο βοήθημα είναι χρήσιμη, πράγμα 
που πρέπει να διαπιστωθεί από τον 
κοινοποιημένο οργανισμό.

Για άλλες ουσίες, 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 
μιας από τις αρμόδιες αρχές που έχουν 
οριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
την οδηγία 2001/83/ΕΚ, σχετικά με την 
ποιότητα και την ασφάλεια της ουσίας. Η 
οικεία αρμόδια αρχή, για την έκδοση της 
γνώμης της, λαμβάνει υπόψη τη διεργασία 
κατασκευής και τα δεδομένα που αφορούν 
την ενσωμάτωση της ουσίας στο βοήθημα.

Για ουσία που είναι παράγωγο ανθρώπινου 
αίματος , 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 ΕΜΕΑ σχετικά με την ποιότητα και την 
ασφάλεια της ουσίας. Ο ΕΜΕΑ για την 
έκδοση της γνώμης του, λαμβάνει υπόψη τη 
διεργασία κατασκευής και τα δεδομένα που 
αποδεικνύουν εάν η ενσωμάτωση της 
ουσίας στο βοήθημα είναι χρήσιμη, πράγμα 
που πρέπει να διαπιστωθεί από τον 
κοινοποιημένο οργανισμό.

Όταν οι αλλαγές επιφέρονται σε βοηθητική 
ουσία ενσωματωμένη σε ένα ιατρικό 
βοήθημα και αφορούν ιδίως τη διεργασία 
κατασκευής του, αξιολογούνται κατ’ 
αναλογία με τις διαδικασίες για την 
αξιολόγηση των τροποποιήσεων σε 
φαρμακευτικά προϊόντα που ορίζονται 
στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1084/2003 
(**) και (ΕΚ) αριθ. 1085/2003 (***) της 
Επιτροπής. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
ενημερώνεται σχετικά με τις αλλαγές και 
διαβουλεύεται με την αρμόδια για τα οικεία 
φάρμακα αρχή (δηλαδή εκείνη που 
συμμετείχε στην αρχική διαβούλευση), ώστε 

Όταν οι αλλαγές επιφέρονται σε βοηθητική 
ουσία ενσωματωμένη σε ένα ιατρικό 
βοήθημα και αφορούν , ο κοινοποιημένος 
οργανισμός ενημερώνεται σχετικά με τις 
αλλαγές και διαβουλεύεται με την αρμόδια 
για τα οικεία φάρμακα αρχή (δηλαδή εκείνη 
που συμμετείχε στην αρχική διαβούλευση), 
ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η ποιότητα και η 
ασφάλεια της βοηθητικής ουσίας 
διατηρούνται και να εξασφαλιστεί ότι οι 
αλλαγές δεν επηρεάζουν αρνητικά την 
παγιωμένη εικόνα ως προς τα οφέλη και 
τους κινδύνους που συνεπάγεται η 
προσθήκη της ουσίας στο ιατρικό βοήθημα.
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να επιβεβαιωθεί ότι η ποιότητα και η 
ασφάλεια της βοηθητικής ουσίας 
διατηρούνται και να εξασφαλιστεί ότι οι 
αλλαγές δεν επηρεάζουν αρνητικά την 
παγιωμένη εικόνα ως προς τα οφέλη και 
τους κινδύνους που συνεπάγεται η 
προσθήκη της ουσίας στο ιατρικό βοήθημα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σημερινό σύστημα μου επιτρέπει οι κατονομαζόμενοι οργανισμοί να ζητούν τη γνώμη 
οποιασδήποτε μεμονωμένης εθνικής Αρχής, πρέπει να προβλέπει και ότι η ασφάλεια και η 
ποιότητα της εκάστοτε ουσίας θα λαμβάνεται υπόψη έγκαιρα και με χαμηλό  κόστος. Μια 
αξιολόγηση της χρσιμότητας μιας ουσίας δεν είναι δυνατή χωρίς να ληφθεί εξαρχής υπόψη η 
ποιότητα καιη  ασφάλεια της ουσίας αυτής. Ο κοινοποιημένος οργανισμός οφείλει να λάβει  
υπόψη του τη γνώμη της αρμόδιας Αρχής στην τελική αξιολόγηση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 103
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Γ)

Παράρτημα 1, τμήμα 10α (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

10α. Όταν ένα βοήθημα περιέχει ως 
αναπόσπαστο τμήμα προϊόν το οποίο, εάν
χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, μπορεί να 
θεωρηθεί προϊόν μηχανικής ανθρώπινων 
ιστών κατά την έννοια του [άρθρου 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού για τις 
προηγμένες μεθόδους θεραπείας και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004] και το οποίο μπορεί να δράσει 
στο σώμα επικουρικά προς το βοήθημα, η 
ποιότητα, η ασφάλεια και η χρησιμότητα 
του προϊόντος πρέπει να επαληθεύονται κατ’ 
αναλογία με τις μεθόδους που καθορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. […] [για τις 
προηγμένες μεθόδους θεραπείας και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004].

10α. Όταν ένα βοήθημα περιέχει ως 
αναπόσπαστο τμήμα προϊόν το οποίο, εάν 
χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, μπορεί να 
θεωρηθεί προϊόν προηγμένης μεθόδου 
θεραπείας κατά την έννοια του [άρθρου 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού για τις 
προηγμένες μεθόδους θεραπείας και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004] και το οποίο μπορεί να δράσει 
στο σώμα επικουρικά προς το βοήθημα, η 
ποιότητα, η ασφάλεια και η χρησιμότητα 
του προϊόντος πρέπει να επαληθεύονται κατ’ 
αναλογία με τις μεθόδους που καθορίζονται
στο παράρτημα Ι, μέρος ΙV σημ. 5 της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ και στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. […] [για τις προηγμένες 
μεθόδους θεραπείας και την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004].

Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφού 
επαληθεύσει τη χρησιμότητα του προϊόντος 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφού 
επαληθεύσει τη χρησιμότητα του προϊόντος 
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ως τμήματος του ιατρικού βοηθήματος και 
λάβει υπόψη τον επιδιωκόμενο σκοπό του εν 
λόγω βοηθήματος, ζητεί την επιστημονική 
γνώμη της [επιτροπής για τις προηγμένες 
μεθόδους θεραπείας] σχετικά με την 
ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος. 
Η [επιτροπή για τις προηγμένες μεθόδους 
θεραπείας] λαμβάνει υπόψη, για την 
έκδοση της γνώμης της, τη διεργασία 
κατασκευής και τα δεδομένα που αφορούν 
την ενσωμάτωση του προϊόντος στο 
βοήθημα.

ως τμήματος του ιατρικού βοηθήματος και 
λάβει υπόψη την ασφάλεια, την ποιότητα 
και τον επιδιωκόμενο σκοπό του εν λόγω 
βοηθήματος, ζητεί την επιστημονική γνώμη 
του ΕΜΕΑ σχετικά με την ποιότητα και την 
ασφάλεια του προϊόντος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα συνδυασμένα προϊόντα μπορούν εκτός από τις ουσίες που προέρχονται από την καλλιέργεια 
ιστών, να περιέχουν και θεραπευτικό γενετικό και κυτταρικό υλικό.

Μια αξιολόγηση της χρσιμότητας μιας ουσίας δεν είναι δυνατή χωρίς να ληφθεί εξαρχής υπόψη 
η ποιότητα καιη  ασφάλεια της ουσίας αυτής.Η λεπτομέρειες αξιολόγηση της ασφάλειας και 
ποιότητας του προϊόντος ανήκει στον ΕΜΕΑ. Ο κοινοποιημένος οργανισμός οφείλει να λάβει  
υπόψη του τη γνώμη του ΕΜΕΑ στην τελική αξιολόγηση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 104
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Α)
Παράρτημα 1, τμήμα 1 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

1. Τα προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται και 
να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε, 
όταν χρησιμοποιούνται στις προβλεπόμενες 
συνθήκες και για τους επιδιωκόμενους 
σκοπούς και, κατά περίπτωση, βάσει των 
τεχνικών γνώσεων, της πείρας, της 
εκπαίδευσης ή της κατάρτισης των 
χρηστών για τους οποίους προορίζονται, να 
μη θέτουν σε κίνδυνο την κλινική 
κατάσταση ή την ασφάλεια των ασθενών, ή 
την ασφάλεια και την υγεία των χρηστών ή, 
κατά περίπτωση, άλλων ατόμων, με την 
προϋπόθεση ότι οι τυχόν κίνδυνοι που 
ενδέχεται να συνδεθούν με την 
προβλεπόμενη χρήση τους συνιστούν 

1. Τα προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται και 
να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε, 
όταν χρησιμοποιούνται στις προβλεπόμενες 
συνθήκες και για τους επιδιωκόμενους 
σκοπούς, λαμβάνοντας, ιδιαίτερα, υπόψη, 
εάν το προϊόν προορίζεται για 
επαγγελματική χρήση ή όχι, να μη θέτουν 
σε κίνδυνο την κλινική κατάσταση ή την 
ασφάλεια των ασθενών, ή την ασφάλεια και 
την υγεία των χρηστών ή, κατά περίπτωση, 
άλλων ατόμων ή του περιβάλλοντος, με την 
προϋπόθεση ότι οι τυχόν κίνδυνοι που 
ενδέχεται να συνδεθούν με την 
προβλεπόμενη χρήση τους συνιστούν 
αποδεκτούς κινδύνους σε σχέση με τα οφέλη 
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αποδεκτούς κινδύνους σε σχέση με τα οφέλη 
προς τον ασθενή και συμβιβάζονται με ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και
της ασφάλειας. Τούτο περιλαμβάνει τη 
μείωση, στο μέτρο του δυνατού, των 
κινδύνων που εγκυμονεί τυχόν σφάλμα του 
χρήστη λόγω των εργονομικών 
χαρακτηριστικών των προϊόντων και του 
περιβάλλοντος του χρήστη για τον οποίο 
προορίζονται.

προς τον ασθενή και συμβιβάζονται με ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας. της 
ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Ο 
κατασκευαστής αξιολογεί και περιορίζει 
πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί τυχόν 
σφάλμα του χρήστη οι οποίοι, ενδεχομένως, 
συνδέονται με το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ευθυγραμμιστούν αυτές οι οδηγίες με τις κοινοτικές οδηγίες για τα φάρμακα 
που χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο, η τροπολογία αποσκοπεί στο να καταστήσει 
περισσότερο κατηγορηματική την αναφορά στους γενικούς στόχους που επιδιώκει το RΕΑCH, 
το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στις εν λόγω οδηγίες. Μόνο σε περίπτωση που η νομοθεσία 
REACH ενσωματώνει και τα ιατρικά βοηθήματα, η υγεία και η ασφάλεια, καθώς και οι 
περιβαλλοντικές πτυχές, μπορούν να σταθμιστούν από κοινού επ' ωφελεία των ασθενών.

Η αναφορά σε "εκπαίδευση και κατάρτιση" καθώς και σε "σφάλματα του χρήστη" θα μπορούσε 
να προκαλέσει σύγχυση και διάφορες ερμηνείες. Εκείνο που έχει σημασία είναι να είναι γνωστό 
εάν το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση ή όχι και αν πραγματοποιείται εσωτερική 
ανάλυση κινδύνων σχετικά με το σχεδιασμό του προϊόντος. 

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 105
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Α Α) (νέο)
Παράρτημα 1, τμήμα 6 α (νέο) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(αα) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα 
6α:
"6α. Σε ό,τι αφορά την επανεπεξεργασία, οι 
κατασκευαστές και/ή οι εντολοδόχοι τους 
δηλώνουν τα προϊόντα τους με ομοιόμορφο 
τρόπο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όταν ένα προϊόν δηλώνεται ως προϊόν μιας 
χρήσης, ο κατασκευαστής και/ή ο 
εντολοδόχος του οφείλει να αποδείξει γιατί 
το εν λόγω προϊόν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά και 
παραθέτει τα χαρακτηριστικά και τους 
τεχνικούς παράγοντες που συνεπάγονται 
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κίνδυνο σε περίπτωση που το προϊόν έχει 
πολλαπλή χρήση. Ο κατασκευαστής και/ή 
ο εντολοδόχος του δηλώνουν επίσης, κάτω 
από ποιες τεχνικές συνθήκες το προϊόν θα 
μπορούσε να σχεδιαστεί και να παραχθεί 
ως προϊόν πολλαπλής χρήσης.
Όταν ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος 
του δηλώνει ένα προϊόν ως προϊόν 
πολλαπλής χρήσης, παρέχει λεπτομερή 
φάκελο εγγράφων για το πως το προϊόν 
μπορεί να τύχει ασφαλούς 
επανεπεξεργασίας."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάταξη της χρήσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων εμπίπτει, προς το παρόν, στην 
αρμοδιότητα των κατασκευαστών και δεν είναι πάντοτε περιεκτική. Μερικές φορές, τα προϊόντα 
σχεδιάζονται και διατίθενται στην αγορά ως προϊόντα απλής χρήσης, προκειμένου να 
προωθηθούν οι πωλήσεις και να αυξηθούν τα κέρδη ενώ η κατασκευή ενός προϊόντος απλής 
χρήσης ή η τεχνολογική ανάπτυξη προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν ευκόλως δυνατή. Ωστόσο, 
οικονομικοί παράγοντες μπορούν να πιέσουν νοσοκομεία ή ιατρούς να χρησιμοποιήσουν και 
πάλι προϊόντα απλής χρήσης χωρίς να έχουν τα μέσα και τις γνώσεις για τον καθαρισμό και την 
κατάλληλη μεταχείρισή τους, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαροί κίνδυνοι για τους ασθενείς 
από μολύνσεις στα νοσοκομεία, κλπ. Κατά συνέπεια, προτείνεται να απαιτείται από τον 
κατασκευαστή σχετική αιτιολόγηση όταν δηλώνει ένα προϊόν ως προϊόν απλής χρήσης.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 106
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Β)
Παράρτημα Ι, τμήμα 7.4 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

7.4. Σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει 
ως αναπόσπαστο τμήμα ουσία η οποία, εάν 
χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, μπορεί να 
θεωρηθεί φάρμακο όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και η οποία 
μπορεί να ασκήσει στο ανθρώπινο σώμα 
δράση συμπληρωματική εκείνης του 
προϊόντος, η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
χρησιμότητα της ουσίας πρέπει να 
ελέγχονται κατ’ αναλογία με τις μεθόδους 
που καθορίζονται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ. 

7.4. Σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει 
ως αναπόσπαστο τμήμα ουσία η οποία, εάν 
χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, μπορεί να 
θεωρηθεί φάρμακο όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και η οποία 
μπορεί να ασκήσει στο ανθρώπινο σώμα 
δράση συμπληρωματική εκείνης του 
προϊόντος, η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
χρησιμότητα της ουσίας πρέπει να 
ελέγχονται κατ’ αναλογία με τις μεθόδους 
που καθορίζονται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ
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στο παράρτημα Ι.

Για ουσία η οποία:
– έχει ήδη λάβει, ως φάρμακο, κοινοτική 
άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 (*) του 
Συμβουλίου ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου,
ή 
– εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004,
ή 
– αποτελεί παράγωγο ανθρώπινου αίματος,
ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφού 
επαληθεύσει τη χρησιμότητα της ουσίας ως 
τμήματος του ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
και λάβει υπόψη τον επιδιωκόμενο σκοπό 
του εν λόγω προϊόντος, 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 προϊόν.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφού 
επαληθεύσει τη χρησιμότητα της ουσίας ως 
τμήματος του ιατρικού βοηθήματος και 
λάβει υπόψη την ασφάλεια, την ποιότητα 
και τον επιδιωκόμενο σκοπό του εν λόγω 
βοηθήματος, ζητεί την επιστημονική γνώμη 
ενός αρμόδιου εθνικού φορέα που ορίζεται 
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 
2001 / 83 /ΕΚ ή του του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (EMEA) σχετικά με 
την ποιότητα και την ασφάλεια της ουσίας. 
Ο EMEA ή ο εθνικός φορέας, για την 
έκδοση της γνώμης του, λαμβάνει υπόψη τη 
διεργασία κατασκευής και τα δεδομένα που 
αποδεικνύουν εάν η ενσωμάτωση της 
ουσίας στο βοήθημα είναι χρήσιμη, πράγμα 
που πρέπει να διαπιστωθεί από τον 
κοινοποιημένο οργανισμό.

Για άλλες ουσίες, 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 
μιας από τις αρμόδιες αρχές που έχουν 
οριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
την οδηγία 2001/83/ΕΚ, σχετικά με την 
ποιότητα και την ασφάλεια της ουσίας. Η 
οικεία αρμόδια αρχή, για την έκδοση της 
γνώμης της, λαμβάνει υπόψη τη διεργασία 
κατασκευής και τα δεδομένα που αφορούν 

Για ουσία που είναι παράγωγο ανθρώπινου 
αίματος , 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 ΕΜΕΑ σχετικά με την ποιότητα και την 
ασφάλεια της ουσίας. Ο ΕΜΕΑ για την 
έκδοση της γνώμης του, λαμβάνει υπόψη τη 
διεργασία κατασκευής και τα δεδομένα που 
αποδεικνύουν εάν η ενσωμάτωση της 
ουσίας στο βοήθημα είναι χρήσιμη, πράγμα 
που πρέπει να διαπιστωθεί από τον 
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την ενσωμάτωση της ουσίας στο βοήθημα. κοινοποιημένο οργανισμό.

Όταν οι αλλαγές επιφέρονται σε βοηθητική 
ουσία ενσωματωμένη σε ένα ιατρικό 
βοήθημα και αφορούν ιδίως τη διεργασία 
κατασκευής του, αξιολογούνται κατ’ 
αναλογία με τις διαδικασίες για την 
αξιολόγηση των τροποποιήσεων σε 
φαρμακευτικά προϊόντα που ορίζονται 
στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1084/2003 
(**) και (ΕΚ) αριθ. 1085/2003 (***) της 
Επιτροπής. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
ενημερώνεται σχετικά με τις αλλαγές και 
διαβουλεύεται με την αρμόδια για τα οικεία 
φάρμακα αρχή (δηλαδή εκείνη που 
συμμετείχε στην αρχική διαβούλευση), ώστε 
να επιβεβαιωθεί ότι η ποιότητα και η 
ασφάλεια της βοηθητικής ουσίας 
διατηρούνται και να εξασφαλιστεί ότι οι 
αλλαγές δεν επηρεάζουν αρνητικά την 
παγιωμένη εικόνα ως προς τα οφέλη και 
τους κινδύνους που συνεπάγεται η 
προσθήκη της ουσίας στο ιατρικό βοήθημα.

Όταν οι αλλαγές επιφέρονται σε βοηθητική 
ουσία ενσωματωμένη σε ένα ιατρικό 
βοήθημα και αφορούν , ο κοινοποιημένος 
οργανισμός ενημερώνεται σχετικά με τις 
αλλαγές και διαβουλεύεται με την αρμόδια 
για τα οικεία φάρμακα αρχή (δηλαδή εκείνη 
που συμμετείχε στην αρχική διαβούλευση), 
ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η ποιότητα και η 
ασφάλεια της βοηθητικής ουσίας 
διατηρούνται και να εξασφαλιστεί ότι οι 
αλλαγές δεν επηρεάζουν αρνητικά την 
παγιωμένη εικόνα ως προς τα οφέλη και 
τους κινδύνους που συνεπάγεται η 
προσθήκη της ουσίας στο ιατρικό βοήθημα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σημερινό σύστημα μου επιτρέπει οι κατονομαζόμενοι οργανισμοί να ζητούν τη γνώμη 
οποιασδήποτε μεμονωμένης εθνικής Αρχής, πρέπει να προβλέπει και ότι η ασφάλεια και η 
ποιότητα της εκάστοτε ουσίας θα λαμβάνεται υπόψη έγκαιρα και με χαμηλό  κόστος. Μια 
αξιολόγηση της χρησιμότητας μιας ουσίας δεν είναι δυνατή χωρίς να ληφθεί εξαρχής υπόψη η 
ποιότητα καιη  ασφάλεια της ουσίας αυτής. Ο κοινοποιημένος οργανισμός οφείλει να λάβει  
υπόψη του τη γνώμη της αρμόδιας Αρχής στην τελική αξιολόγηση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 107
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Β)
Παράρτημα Ι, τμήμα 7.4 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

7.4 Σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει 
ως αναπόσπαστο τμήμα ουσία η οποία, εάν 
χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, μπορεί να 
θεωρηθεί φάρμακο όπως ορίζεται στο άρθρο 

7.4.1 Σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει 
ως αναπόσπαστο τμήμα ουσία η οποία, εάν 
χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, μπορεί να 
θεωρηθεί φάρμακο όπως ορίζεται στο άρθρο 



PE 376.778v01-00 52/63 AM\628089EL.doc

EL

1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και η οποία 
μπορεί να ασκήσει στο ανθρώπινο σώμα 
δράση συμπληρωματική εκείνης του 
προϊόντος, η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
χρησιμότητα της ουσίας πρέπει να 
ελέγχονται κατ’ αναλογία με τις μεθόδους 
που καθορίζονται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ.

1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και η οποία 
μπορεί να ασκήσει στο ανθρώπινο σώμα 
δράση συμπληρωματική εκείνης του 
προϊόντος, η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
χρησιμότητα της ουσίας πρέπει να 
ελέγχονται, λαμβάνοντας υπόψη τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του προϊόντος, κατ’ 
αναλογία με τις μεθόδους που καθορίζονται 
στην οδηγία 2001/83/ΕΚ.

Για ουσία η οποία:
– έχει ήδη λάβει, ως φάρμακο, κοινοτική 
άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 (*) του 
Συμβουλίου ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου,
ή 
– εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004,
ή 
– αποτελεί παράγωγο ανθρώπινου αίματος,
ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφού 
επαληθεύσει τη χρησιμότητα της ουσίας ως 
τμήματος του ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
και λάβει υπόψη τον επιδιωκόμενο σκοπό 
του εν λόγω προϊόντος, 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 προϊόν.

7.4.2 Για τις ουσίες που αναφέρονται στην 
πρώτη παράγραφο, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός, αφού επαληθεύσει τη 
χρησιμότητα της ουσίας ως τμήματος του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και λάβει 
υπόψη τον επιδιωκόμενο σκοπό του εν λόγω 
προϊόντος, ζητεί την επιστημονική γνώμη 
σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια 
της ουσίας και σχετικά με το κλινικό 
προφίλ ωφελειών/κινδύνου της 
ενσωμάτωσης της ουσίας στο προϊόν. 
Αυτή η επιστημονική γνώμη εκδίδεται, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διεργασία 
κατασκευής και τα δεδομένα που αφορούν 
την ενσωμάτωση της ουσίας στο προϊόν.

Για άλλες ουσίες, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός, αφού επαληθεύσει τη 
χρησιμότητα της ουσίας ως τμήματος του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και λάβει 
υπόψη τον επιδιωκόμενο σκοπό του εν 
λόγω προϊόντος, ζητεί την επιστημονική 
γνώμη μιας από τις αρμόδιες αρχές που 
έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα 
με την οδηγία 2001/83/ΕΚ, σχετικά με την 

7.4.3 Για να αποκτήσει την επιστημονική 
γνώμη που αναφέρεται στη δεύτερη 
παράγραφο, ο κοινοποιημένος οργανισμός, 
στρέφεται σε μια από τις αρμόδιες αρχές 
που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ
Αυτή η αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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ποιότητα και την ασφάλεια της ουσίας. Η 
οικεία αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη, για 
την έκδοση της γνώμης της, τη διεργασία 
κατασκευής και τα δεδομένα που αφορούν 
την ενσωμάτωση της ουσίας στο προϊόν.

726/2004 (*), είτε παρέχει την 
επιστημονική γνώμη στον κοινοποιημένο 
οργανισμό είτε παραπέμπει τον 
κοινοποιημένο οργανισμό στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ), μέσω των 
επιτροπών του, για την επιστημονική 
γνώμη.

7.4.4 Όταν ένα προϊόν περιέχει ως 
αναπόσπαστο τμήμα παράγωγο 
ανθρώπινου αίματος, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός, αφού επαληθεύσει τη 
χρησιμότητα της ουσίας ως τμήματος του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και λάβει 
υπόψη τον επιδιωκόμενο σκοπό του εν 
λόγω προϊόντος, ζητεί την επιστημονική 
γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) σχετικά με την 
ποιότητα και την ασφάλεια της ουσίας και 
σχετικά με το κλινικό προφίλ 
ωφελειών/κινδύνου της ενσωμάτωσης της 
ουσίας στο προϊόν. Όταν εκδίδει τη γνώμη 
της, η ΕΜΕΑ λαμβάνει υπόψη τη 
διαδικασία κατασκευής και τα στοιχεία 
που έχουν σχέση με την ενσωμάτωση της 
ουσίας στο προϊόν.

Όταν οι αλλαγές επιφέρονται σε βοηθητική 
ουσία ενσωματωμένη σε ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν και αφορούν ιδίως 
τη διεργασία κατασκευής του, 
αξιολογούνται κατ’ αναλογία με τις 
διαδικασίες για την αξιολόγηση των 
τροποποιήσεων σε φαρμακευτικά προϊόντα 
που ορίζονται στους κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ. 1084/2003 (**) και (ΕΚ) αριθ. 
1085/2003 (***) της Επιτροπής.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνεται 
σχετικά με τις αλλαγές και διαβουλεύεται με 
την αρμόδια για τα οικεία φάρμακα αρχή 
(δηλαδή εκείνη που συμμετείχε στην αρχική 
διαβούλευση), ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η 
ποιότητα και η ασφάλεια της βοηθητικής 
ουσίας διατηρούνται και να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλλαγές δεν επηρεάζουν αρνητικά την 
παγιωμένη εικόνα ως προς τα οφέλη και 
τους κινδύνους που συνεπάγεται η 
προσθήκη της ουσίας στο ιατροτεχνολογικό 

7.4.5 Όταν οι αλλαγές επιφέρονται σε 
βοηθητική ουσία ενσωματωμένη σε ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν και αφορούν ιδίως 
τη διεργασία κατασκευής του, 
αξιολογούνται κατ’ αναλογία με τις 
διαδικασίες για την αξιολόγηση των 
τροποποιήσεων σε φαρμακευτικά προϊόντα 
που ορίζονται στους κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ. 1084/2003 (**) και (ΕΚ) αριθ. 
1085/2003 (***) της Επιτροπής. 
Ο κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνεται 
σχετικά με τις αλλαγές και διαβουλεύεται με 
την αρμόδια για τα οικεία φάρμακα αρχή 
(δηλαδή εκείνη που συμμετείχε στην αρχική 
διαβούλευση), ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η 
ποιότητα και η ασφάλεια της βοηθητικής 
ουσίας διατηρούνται και να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλλαγές δεν επηρεάζουν αρνητικά την 
παγιωμένη εικόνα ως προς τα οφέλη και 
τους κινδύνους που συνεπάγεται η 
προσθήκη της ουσίας στο ιατροτεχνολογικό 
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προϊόν. προϊόν.

Όταν η οικεία αρμόδια αρχή για τα 
φάρμακα (δηλαδή εκείνη που εμπλέκεται 
στην αρχική διαβούλευση) ενημερωθεί για 
τη συμπληρωματική ουσία, η οποία θα 
μπορούσε να έχει επιπτώσεις στο δεδομένο 
προφίλ ωφελειών/κινδύνου της 
ενσωμάτωσης της ουσίας στο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, διαβιβάζει στον 
κοινοποιημένο οργανισμό επιστημονική 
γνώμη με εκσυγχρονισμένα στοιχεία. Ο 
κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει 
υπόψη την εκσυγχρονισμένη επιστημονική 
γνώμη κατά την επανεξέταση της 
αξιολόγησής του στο πλαίσιο της 
διαδικασίας αξιολόγησης της πιστότητας.

Or. en

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 108
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Γ)

Παράρτημα Ι, τμήμα 7.4α (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

7.4α. Όταν ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν 
περιέχει ως αναπόσπαστο τμήμα προϊόν το 
οποίο, εάν χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, 
μπορεί να θεωρηθεί προϊόν μηχανικής 
ανθρώπινων ιστών κατά την έννοια του 
[άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 
για τις προηγμένες μεθόδους θεραπείας και 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004] και το οποίο μπορεί να 
δράσει στο σώμα επικουρικά προς το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν, η ποιότητα, η 
ασφάλεια και η χρησιμότητα του προϊόντος 
πρέπει να επαληθεύονται κατ’ αναλογία με 
τις μεθόδους που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. […] [για τις 
προηγμένες μεθόδους θεραπείας και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004].

7.4α. Όταν ένα βοήθημα περιέχει ως 
αναπόσπαστο τμήμα προϊόν το οποίο, εάν 
χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, μπορεί να 
θεωρηθεί προϊόν προηγμένης μεθόδου 
θεραπείας κατά την έννοια του [άρθρου 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού για τις 
προηγμένες μεθόδους θεραπείας και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004] και το οποίο μπορεί να δράσει 
στο σώμα επικουρικά προς το βοήθημα, η 
ποιότητα, η ασφάλεια και η χρησιμότητα 
του προϊόντος πρέπει να επαληθεύονται κατ’ 
αναλογία με τις μεθόδους που καθορίζονται
στο παράρτημα Ι, μέρος ΙV σημ. 5 της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ και στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. […] [για τις προηγμένες 
μεθόδους θεραπείας και την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004].

Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφού 
επαληθεύσει τη χρησιμότητα του προϊόντος 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφού 
επαληθεύσει τη χρησιμότητα του προϊόντος 
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ως τμήματος του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και λάβει υπόψη τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του εν λόγω 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος, ζητεί την 
επιστημονική γνώμη της [επιτροπής για τις 
προηγμένες μεθόδους θεραπείας] σχετικά 
με την ποιότητα και την ασφάλεια της 
ουσίας. Η [επιτροπή για τις προηγμένες 
μεθόδους θεραπείας] λαμβάνει υπόψη, για 
την έκδοση της γνώμης της, τη διεργασία 
κατασκευής και τα δεδομένα που αφορούν 
την ενσωμάτωση του προϊόντος στο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ως τμήματος του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και λάβει υπόψη την ασφάλεια, 
την ποιότητα και τον επιδιωκόμενο σκοπό 
του εν λόγω ιατροτεχνολογικού προϊόντος, 
ζητεί την επιστημονική γνώμη του ΕΜΕΑ
σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια 
της ουσίας. Η [επιτροπή για τις προηγμένες 
μεθόδους θεραπείας] λαμβάνει υπόψη, για 
την έκδοση της γνώμης της, τη διεργασία 
κατασκευής και τα δεδομένα που αφορούν 
την ενσωμάτωση του προϊόντος στο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σημερινό σύστημα μου επιτρέπει οι κατονομαζόμενοι οργανισμοί να ζητούν τη γνώμη 
οποιασδήποτε μεμονωμένης εθνικής Αρχής, πρέπει να προβλέπει και ότι η ασφάλεια και η 
ποιότητα της εκάστοτε ουσίας θα λαμβάνεται υπόψη έγκαιρα και με χαμηλό  κόστος. Μια 
αξιολόγηση της χρησιμότητας μιας ουσίας δεν είναι δυνατή χωρίς να ληφθεί εξαρχής υπόψη η 
ποιότητα κα ιη  ασφάλεια της ουσίας αυτής. Ο κοινοποιημένος οργανισμός οφείλει να λάβει  
υπόψη του τη γνώμη της αρμόδιας Αρχής στην τελική αξιολόγηση του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 109
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Γ Α) (νέο)

Παράρτημα Ι, τμήμα 7.5 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(γα) Το τμήμα 7.5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο 
ελάχιστο ο κίνδυνος που εγκυμονείται από 
ουσίες οι οποίες διαρρέουν από το προϊόν. 
Τα εν λόγω προϊόντα δεν περιέχουν ουσίες 
οι οποίες ταξινομούνται ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, των κατηγοριών 1 και 2, 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ, εκτός εάν δεν υπάρχουν 
εναλλακτικά προϊόντα χωρίς τέτοιες 
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ουσίες."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση ουσιών CΜR απαγορεύεται ήδη από την κοινοτική νομοθεσία σε ουσίες και 
παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό, καθώς και στον τομέα των 
καλλυντικών. Επιπλέον, η χρήση ορισμένων φθαλούχων ενώσεων που είναι τοξικές για την 
αναπαραγωγή έχει απαγορευθεί σε όλα τα παιχνίδια. Ωστόσο, η έκθεση σε τέτοιες φθαλούχες 
ενώσεις από ιατροτεχνολογικά προϊόντα μπορεί να είναι πολύ εντονότερη. Οι ασθενείς είναι 
ευάλωτοι εξ ορισμού και δεν θα πρέπει να εκτίθενται, χωρίς λόγο, σε ουσίες CMR. Χρειάζεται 
να διευκρινισθεί ότι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που περιέχουν ουσίες CMR δεν πληρούν τις 
βασικές απαιτήσεις όταν υπάρχουν ασφαλέστερα προϊόντα χωρίς ουσίες CMR.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 110
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Γ Α) (νέο)

Παράρτημα Ι, τμήμα 7.5 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(γα) Το τμήμα 7.5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 
"Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο 
ελάχιστο ο κίνδυνος που εγκυμονείται από 
ουσίες οι οποίες διαρρέουν από το προϊόν. 
Τα εν λόγω προϊόντα δεν περιέχουν ουσίες 
οι οποίες ταξινομούνται ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, των κατηγοριών 1 και 2, για 
ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως βρέφη, 
εγκυμονούσες γυναίκες και ασθενείς που 
υφίστανται αιμοδιάλυση ή επανειλημμένες 
μεταγγίσεις αίματος, εκτός εάν δεν 
υπάρχουν ασφαλέστερα εναλλακτικά
προϊόντα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση ουσιών CMR απαγορεύεται - δικαιολογημένα - για πολλά προϊόντα, όπως καλλυντικά 
ή παιχνίδια. Επομένως, η δικαιολογία είναι ακόμα ισχυρότερη για απαγόρευση της χρήσης τους 
και σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τουλάχιστον για ένα ευπαθές τμήμα του πληθυσμού σε 



AM\628089EL.doc 57/63 PE 376.778v01-00

EL

περίπτωση που υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 111
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Δ Α) (νέο)

Παράρτημα Ι, τμήμα 9.4 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(δα) προστίθεται το εξής νέο τμήμα 9.4:
9.4 Σφάλματα κατά τη συναρμολόγηση ή 
την ανασυναρμολόγηση συγκεκριμένων 
τμημάτων, που μπορούν να προκαλέσουν 
κίνδυνο, πρέπει να προλαμβάνονται κατά 
την κατασκευή αυτών των τμημάτων. Οι 
ίδιες οδηγίες πρέπει να αναγράφονται και 
στα φορητά τμήματα και/ή στο βασικό 
τμήμα, όταν είναι αναγκαία για την 
αποφυγή ενός κινδύνου η υπόδειξη της 
κατεύθυνσης της μετακίνησης.
Εν ανάγκη πρέπει να αναγραφούν 
συμπληρωματικά στοιχεία για τους 
κινδύνους αυτούς στις οδηγίες χρήσης. 
Εάν μια εσφαλμένη σύνδεση μπορεί να 
προκαλέσει κίνδυνο, τότε πρέπει από την 
κατασκευή της να καταστεί αδύνατη η 
σύνδεση ή να αναγραφεί η προειδοποίηση 
στο συνδεόμενο τμήμα και να καταστεί 
αδύνατη η σύνδεση του τμήματος αυτού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αποσκοπούν στη διατήρηση του ασθενή στη ζωή πρέπει να 
πληρούν στοιχειώδεις κατασκευαστικές προδιαγραφές όπως απαιτείται ρητά στην  οδηγία για 
τις μηχανές. Οι αρνητικές εμπειρίες στον τομέα αυτόν απαιτούν συμπερίληψη τους και σε αυτήν 
την οδηγία.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 112
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Ε)

Παράρτημα Ι, τμήμα 12.1α (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)
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12.1α Για τα προϊόντα που έχουν 
ενσωματωμένο λογισμικό ή που αποτελούν 
τα ίδια ιατρικό λογισμικό, το λογισμικό 
πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τη 
στάθμη της τεχνικής, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αρχές του κύκλου ανάπτυξης, της 
διαχείρισης κινδύνου, της πιστοποίησης και 
της επαλήθευσης.

12.1α Για τα προϊόντα που έχουν 
ενσωματωμένο λογισμικό ή που αποτελούν 
τα ίδια ιατρικό λογισμικό, το λογισμικό 
πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τη 
στάθμη της τεχνικής, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αρχές του κύκλου ανάπτυξης, της 
διαχείρισης κινδύνου, της πιστοποίησης και 
της επαλήθευσης. Η έννοια της 
πιστοποίησης βασίζεται πάντοτε στην 
κατάταξη του σχετικού κινδύνου του 
οικείου ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ό,τι αφορά τις αρχές της πιστοποίησης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο υπάρχων 
πραγματικός κίνδυνος. Οι απαιτήσεις για το λογισμικό ενός ρομποτικού προϊόντος στη 
νευροχειρουργική είναι, χωρίς αμφιβολία, διαφορετικές από τις απαιτήσεις για το λογισμικό 
ενός υπεριώδους ηλεκτρικού λαμπτήρα για τη σκλήρυνση της ρητίνης σε σφραγίσματα δοντιών.

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 113
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Ε)

Παράρτημα Ι, τμήμα 12.1α (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

12.1α Για τα προϊόντα που έχουν 
ενσωματωμένο λογισμικό ή που αποτελούν 
τα ίδια ιατρικό λογισμικό, το λογισμικό 
πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τη 
στάθμη της τεχνικής, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αρχές του κύκλου ανάπτυξης, της 
διαχείρισης κινδύνου, της πιστοποίησης και 
της επαλήθευσης.

12.1α Για τα προϊόντα που έχουν 
ενσωματωμένο λογισμικό ή που αποτελούν 
τα ίδια ιατρικό λογισμικό, το λογισμικό 
πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τη 
στάθμη της τεχνικής, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αρχές του κύκλου ανάπτυξης, της 
διαχείρισης κινδύνου, της πιστοποίησης και 
της επαλήθευσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

...
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Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 114
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Ζ), ΣΗΜΕΙΟ (ΙΙΑ) (νέο)

Παράρτημα Ι, τμήμα 13.3, εδάφιο (στ) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(ιι α.) Το σημείο στ αντικαθίσταται με το 
εξής κείμενο:
"στ) Η ένδειξη, όταν χρειάζεται, ότι το 
προϊόν είναι μιας χρήσεως, στην 
περίπτωση που προορίζεται να
χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά για έναν 
ασθενή».

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί η έννοια του όρου «μιας χρήσεως» αφού δεν ερμηνεύεται με 
τον ίδιο τρόπο από όλους τους κατασκευαστές και από όλους τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς. Και στα εναρμονισμένα πρότυπα συμβόλων προτάθηκαν αποκλίνουσες ερμηνείες 
για την έννοια της έκφρασης «μιας χρήσεως» για μια ομάδα που κατά τη διάρκεια μιας 
επέμβασης χρησιμοποιεί το προϊόν σε διάφορους ασθενείς· στην επόμενη επέμβαση 
αντικαθίσταται το προϊόν. Η ερμηνεία αυτή δεν έγινε τελικώς δεκτή. Η έλλειψη διευκρίνισης 
αυτής της πτυχής μπορεί να οδηγήσει σε κακή χρήση των προϊόντων με τους συνακόλουθους 
κινδύνους μόλυνσης για τους ασθενείς.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 115
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Ζ), ΣΗΜΕΙΟ (ΙΙΑ) (νέο)

Παράρτημα Ι, τμήμα 13.3, εδάφιο (στ) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(iiα) Το εδάφιο (στ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"(στ) κατά περίπτωση, μια ένδειξη ότι η 
ευθύνη του κατασκευαστή περιορίζεται για 
μια και μόνο χρήση του τεχνολογικού 
προϊόντος, χωρίς όμως η ένδειξη να 
αποκλείει επανεπεξεργασία του προϊόντος 
σύμφωνα με τη διαδικασία πιστότητας."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει επί του παρόντος σαφήνεια σχετικά με την ακριβή σημασία του όρου "απλή χρήση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων". Σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία, οι ετικέτες που επιθέτουν οι 
κατασκευαστές σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μια 
ένδειξη για το εάν το προϊόν προορίζεται για μία και μόνο χρήση (παράρτημα ΙΙ, 13.3 (στ). 
Δεδομένης της ορολογικής σύγχυσης μερικά κράτη μέλη συγχέουν την "απλή χρήση" με την "μη 
δυνατότητα επανεπεξεργασίας". Ωστόσο, τα κράτη μέλη τα οποία επιτρέπουν μια ελεγχόμενη 
επανεπεξεργασία αναγνωρίζουν ότι το ερώτημα της δυνατότητας επανεπεξεργασίας εξαρτάται 
μόνο από αντικειμενικά κριτήρια υψηλής ποιότητας και προτύπων ασφαλείας. Επομένως, η 
ετικέτα "απλή χρήση" πρέπει να ερμηνευτεί ως περιορίζουσα την ευθύνη του κατασκευαστή για 
την πρώτη χρήση του προϊόντος και όχι ως ένδειξη για την καταλληλότητά του για 
επανεπεξεργασία.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 116
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Ζ), ΣΗΜΕΙΟ (ΙΙΑ) (νέο)

Παράρτημα Ι, τμήμα 13.3, εδάφιο (στ) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(iiα) Το εδάφιο (στ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"(στ) κατά περίπτωση, μια ένδειξη ότι η 
ευθύνη του κατασκευαστή περιορίζεται για 
μια και μόνο χρήση του τεχνολογικού 
προϊόντος, χωρίς όμως η ένδειξη να 
αποκλείει επανεπεξεργασία του προϊόντος 
σύμφωνα με τη διαδικασία πιστότητας."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα αβεβαιότητα για τις συνέπειες της ένδειξης "απλή χρήση" πρέπει να τερματιστεί. 
Προκειμένου να αποφευχθεί η παρανόηση ότι κάτι τέτοιο σημαίνει αποκλεισμό της 
επανεπεξεργασίας θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ένδειξη αυτή αναφέρεται μόνο στην ευθύνη 
του παραγωγού, επιτρέποντας κατά τα άλλα επανεπεξεργασία σύμφωνα με τη διαδικασία 
πιστότητας. 

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 117
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Η), ΣΗΜΕΙΟ (-1) (νέο)

Παράρτημα Ι, τμήμα 13.6, σημείο (i) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)
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Προστίθεται το παρακάτω τμήμα 15:
15. Κατά την αξιολόγηση ενός 
συνδυασμένου προϊόντος,  η έκδοση 
γνώμης από τον αρμόδιο φορέα ή την 
εθνική αρχή πρέπει να γίνει εντός 210 
ημερών επεξεργασίας.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τεθεί μια προθεσμία για την έκδοση της επιστημονικής γνώμης, ούτως ώστε ο 
κατασκευαστής να γνωρίζει εν ευθέτω χρόνω εάν το προϊόν του θα έχει ή όχι η πρόσβαση στην 
αγορά.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 118
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Ι Α) (νέο)
Παράρτημα Ι, τμήμα 15 (νέο) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

Προστίθεται το παρακάτω τμήμα 15:
15. Κατά την αξιολόγηση ενός 
συνδυασμένου προϊόντος,  η έκδοση 
γνώμης από τον αρμόδιο φορέα ή την 
εθνική αρχή πρέπει να γίνει εντός 210 
ημερών επεξεργασίας.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τεθεί μια προθεσμία για την έκδοση της επιστημονικής γνώμης, ούτως ώστε ο 
κατασκευαστής να γνωρίζει εν ευθέτω χρόνω εάν το προϊόν του θα έχει ή όχι η πρόσβαση στην 
αγορά.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 119
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 9, ΣΗΜΕΙΟ (Γ), ΣΗΜΕΙΟ (VII)

Παράρτημα ΙX, Κεφάλαιο ΙΙΙ, σημείο 4.4 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

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

vii) Το σημείο 4.4 αντικαθίσταται από το 
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"Τα προϊόντα". ακόλουθο κείμενο:
"4.4 Περίπτωση 16
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
προορίζονται αποκλειστικά για την 
καταγραφή διαγνωστικών εικόνων 
ακτινογραφιών περιλαμβάνονται στην 
Κατηγορία ΙΙα.
Σημείωση: αυτό ισχύει για πρωτογενή 
μέσα καταγραφής, όπως ανιχνευτές 
ακτινογραφιών και όχι για μέσα που 
χρησιμοποιούνται για διαδοχική 
αναπαραγωγή ή αποθήκευση." 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη θα πρέπει να παρεμποδίσει την ευρεία εφαρμογή των περιοριστικών απαιτήσεων.

Τροπολογία: Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Τροπολογία 120
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 10

Παράρτημα X, Σημείο 1.1., παράγραφοι 1.1.1., 1.1.2. και 1.1.3. (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

1.1.1. ή σε μια κριτική αξιολόγηση της 
διαθέσιμης επιστημονικής βιβλιογραφίας 
σχετικά με την ασφάλεια, τις επιδόσεις, τα 
χαρακτηριστικά σχεδιασμού και την 
προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος, όταν:

1.1.1. ή σε μια κριτική αξιολόγηση της 
διαθέσιμης επιστημονικής βιβλιογραφίας 
σχετικά με την ασφάλεια, τις επιδόσεις, τα 
χαρακτηριστικά σχεδιασμού και την 
προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος, όταν:

- αποδεικνύεται η ισοδυναμία του προϊόντος 
με το προϊόν το οποίο αφορούν τα στοιχεία 
και

- αποδεικνύεται η ισοδυναμία των 
λειτουργιών, των ενδείξεων, της έκθεσης 
ωφελειών / κινδύνων και της 
προσδοκώμενης θεραπευτικής 
αποτελεσματικότητας με το προϊόν το 
οποίο αφορούν τα στοιχεία και

- τα στοιχεία αποδεικνύουν επαρκώς τη 
συμμόρφωση με τις σχετικές βασικές 
απαιτήσεις·

- τα στοιχεία αποδεικνύουν επαρκώς τη 
συμμόρφωση με τις σχετικές βασικές 
απαιτήσεις·

1.1.2. ή σε μια κριτική αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων όλων των κλινικών ερευνών 
που διεξήχθησαν·

1.1.2. ή σε μια κριτική αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων όλων των κλινικών ερευνών 
που διεξήχθησαν·

1.1.3. ή σε μια κριτική αξιολόγηση των 1.1.3. ή σε μια κριτική αξιολόγηση των 
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συνδυασμένων κλινικών στοιχείων που 
προβλέπονται στα σημεία 1.1.1 και 1.1.2.

συνδυασμένων κλινικών στοιχείων που 
προβλέπονται στα σημεία 1.1.1 και 1.1.2.και 
στα αποτελέσματα των βιοφυσικών 
ερευνών, ή της τυποποίησης της οποίας η 
εγκυρότητα θα έχει αποδειχθεί εκ των 
προτέρων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

1. Για την παράγραφο 1. 1. 1: Πρέπει να διευκρινιστεί ποιες σημαντικές παραμέτρους για την 
κλινική αξιολόγηση αφορά ο όρος ισοδυναμία.

2. Για την παράγραφο 1. 1.3: Η τροπολογία αυτή επιτρέπει την εφαρμογή της τροπολογίας 2 στο 
ανωτέρω άρθρο 2. Αυτές οι νέες τεχνολογίες που συνδέονται τις περισσότερες φορές με την 
εικονική πραγματικότητα, μπορούν να έχουν σημαντικό ρόλο. Παρουσιάζουν το πλεονέκτημα 
ότι μπορούν να καλύψουν όλες τις δυνατές περιπτώσεις και να προδιαγράψουν έτσι τα 
αποτελέσματα που μπορούμε να περιμένουμε από ένα ιατροτεχνολογικό υλικό.


	628089el.doc

