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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
και της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά την αναθεώρηση των οδηγιών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
(COM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2005)0681)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0006/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
(A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6 Α (νέα)

(6α) Λόγω της επικρατούσας νομικής 
αβεβαιότητας επιβάλλεται η 
αποσαφήνιση της οριοθέτησης μεταξύ 
των οδηγιών 93/42/ΕΟΚ και 76/768/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 
για την προσέγγιση των διατάξεων 
σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα1. Στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο 

  
1 ΕΕ C … της ..., σελ. ….
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βάρος στον κύριο σκοπό που 
προορίζονται να εξυπηρετούν τα 
προϊόντα. 
1ΕΕ. L 262 της 27.9.1976, σ. 169. Τελευταία 
τροποποίηση από την οδηγία 2005/80/ΕΚ της 
Επιτροπής (ΕΕ L 303 της 22.11.2005, σ. 32).

Αιτιολόγηση

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο το άρθρο 1(5)(δ) 
της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση μεταξύ της παρούσας οδηγίας και της 
οδηγίας 76/768/ΕΟΚ για τα καλλυντικά προϊόντα. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ενιαία 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας απαιτείται μια αποσαφήνιση. Η ιδιαίτερη προσοχή στον 
κύριο σκοπό για τον οποίο προορίζει ο παραγωγός το προϊόν είναι στο πνεύμα της νομολογίας 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα οριακά προϊόντα.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6 Β (νέα)

(6β) Τα όρια μεταξύ της οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ και άλλων οδηγιών όπως για 
παράδειγμα η οδηγία 2001/83/ΕΚ δεν 
είναι πάντα σαφή. Είναι επομένως 
σκόπιμο να καταρτιστεί κατάλογος 
παραπομπών που να διευκολύνει όλους 
τους ενδιαφερομένους να προσδιορίζουν 
ποια οδηγία αφορά ποιο προϊόν.

Αιτιολόγηση

Πολλά προϊόντα βρίσκονται στη γκρίζα ζώνη μεταξύ της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και άλλων 
οδηγιών. Προκειμένου να μπορούν οι αρχές και οι παραγωγοί να αποφασίζουν πιο εύκολα αν 
ένα προϊόν εμπίπτει στον ορισμό του ιατροτεχνολογικού προϊόντος πρέπει να περιληφθούν στην 
οδηγία διάφορα παραδείγματα από τα οποία να προκύπτει αν το προϊόν υπάγεται εξ ορισμού 
στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ ή όχι. Τα παραδείγματα αυτά, ωστόσο, δεν μπορεί να υποκαθιστούν τις 
αποφάσεις κατά περίπτωση.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Προκειμένου να τεκμηριώνεται 
καλύτερα η συμμόρφωση των 
κατασκευαστών επί παραγγελία 
προϊόντων, πρέπει να εισαχθεί ρητή 
απαίτηση για ένα σύστημα ελέγχου της 
παραγωγής μετά τη διάθεση στο εμπόριο 

(9) Προκειμένου να τεκμηριώνεται 
καλύτερα η συμμόρφωση των 
κατασκευαστών επί παραγγελία 
προϊόντων, πρέπει να εισαχθεί ρητή 
απαίτηση για ένα σύστημα ελέγχου της 
παραγωγής μετά τη διάθεση στο εμπόριο 
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με υποβολή σχετικών αναφορών στις 
αρμόδιες αρχές, όπως εφαρμόζεται ήδη για 
άλλα προϊόντα, ενώ, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ενημέρωση του ασθενούς, 
πρέπει να εισαχθεί απαίτηση βάσει της 
οποίας η «δήλωση» του παραρτήματος 
VIII της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ πρέπει να 
δίνεται και στον ασθενή και πρέπει να 
περιέχει την επωνυμία του 
κατασκευαστή.

με υποβολή σχετικών αναφορών στις 
αρμόδιες αρχές, όπως εφαρμόζεται ήδη για 
άλλα προϊόντα, ενώ, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ενημέρωση του ασθενούς, 
πρέπει να εισαχθεί απαίτηση βάσει της 
οποίας οι ασθενείς να μπορούν να δουν τη 
«δήλωση» του παραρτήματος VIII της 
οδηγίας 93/42/ΕΟΚ ανά πάσα στιγμή στον 
τελευταίο προμηθευτή και να ζητούν αν 
χρειαστεί αντίγραφό της.

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς ενδιαφέρονται κατά κανόνα λιγότερο για τον παραγωγό. Για τούτο φαίνεται 
δυσανάλογη η επιβάρυνση της διάθεσης δηλώσεων σε όλους. Κρίνεται πιο σκόπιμο να διατηρεί 
τα στοιχεία ο ιατρός.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 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 λόγους 
νομικής βεβαιότητας θα πρέπει τέτοιες 
αποφάσεις να αφορούν μόνο μεμονωμένα 
προϊόντα και όχι ευρείες κατηγορίες 
προϊόντων, να απευθύνονται δε στα 
κράτη μέλη και τους παραγωγούς. Ένα 
από τα βασικά στοιχεία για τον ορισμό 
ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος είναι ο 
σκοπός για τον οποίο το προορίζει ο 
παραγωγός. Είναι επομένως σκόπιμο, να 
εμπλέκεται πλήρως ο παραγωγός, στο 
πλαίσιο του δικαιώματος ακρόασής του, 
στη λήψη απόφασης σχετικά με τον 
ορισμό ενός προϊόντος.
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Αιτιολόγηση

Πολλές κατηγορίες προϊόντων καλύπτουν ευρύ φάσμα προϊόντων που δεν παρουσιάζουν πάντα 
τα ίδια χαρακτηριστικά ούτε εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Οι αποφάσεις πρέπει επομένως να 
λαμβάνονται για επιμέρους προϊόντα. Πρέπει επίσης ο σκοπός για τον οποίο προορίζει ο 
παραγωγός το προϊόν να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του ορισμού του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος και για τούτο οι παραγωγοί πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15

(15) Για να διασφαλιστεί καλύτερα η 
δημόσια υγεία και ασφάλεια, είναι ανάγκη 
να προβλεφθεί η συνεπέστερη εφαρμογή 
των διατάξεων για τα μέτρα προστασίας 
της υγείας.

(15) Για να διασφαλιστεί καλύτερα η 
δημόσια υγεία και ασφάλεια, είναι ανάγκη 
να προβλεφθεί η συνεπέστερη εφαρμογή 
των διατάξεων για τα μέτρα προστασίας 
της υγείας. Πρέπει ιδιαίτερα να 
διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα δεν θέτουν 
κατά τη χρήση τους σε κίνδυνο την 
ασφάλεια ή την υγεία των ασθενών. Για 
τη συχνότητα χρήσης θα πρέπει να ισχύει 
ενιαία δήλωση του προϊόντος σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα. Πέραν τούτου, τα 
μέτρα επαναχρησιμοποίησης θα πρέπει 
κατ' αρχήν να ρυθμίζονται σε εθνικό 
επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θα χαρακτηρίζονται ιατροτεχνολογικά προϊόντα ως "μιας 
χρήσης" σε ένα κράτος μέλος και "πολλαπλής χρήσης" σε άλλο. Πέραν τούτου, σε περίπτωση 
επαναχρησιμοποίησης θα πρέπει να ισχύουν ενιαία πρότυπα υγιεινής. 

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ  1, ΣΗΜΕΙΟ 1 (Α) (i)

Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο  (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, υλικό ή 
άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε 
συνδυασμό, μαζί με τυχόν εξαρτήματα, 
συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού 
που προορίζεται από τον κατασκευαστή 
ειδικά για διαγνωστικούς σκοπούς και 
απαιτείται για την ορθή λειτουργία, το 
οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή 
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για χρήση στον άνθρωπο για σκοπούς:

Αιτιολόγηση

Μόνο διαγνωστικό λογισμικό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο και όχι λογισμικό 
γενικά. η προσθήκη της πρότασης "για ιατρική χρήση" μπορεί να επιτρέψει την εξαίρεση 
ορισμένων προϊόντων από την οδηγία. Τούτο θα προκαλέσει αβεβαιότητα στους χρήστες και  
ενδέχεται να επιτρέψει τη χρήση μη ελεγμένων προϊόντων σε ασθενείς.

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ  1, ΣΗΜΕΙΟ 1 (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 
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]], της 
οποίας το τμήμα που συνίσταται σε 
κύτταρα ή ιστούς περιλαμβάνει 
αποκλειστικά μη βιώσιμους ιστούς ή 
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.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ο ορισμός για τα συνδυασμένα αυτά προϊόντα, που εμπίπτουν 
στις οδηγίες 93/42/ΕΟΚ και 90/385/ΕΟΚ, προκειμένου να είναι συμβατός με την προσέγγιση 
που ακολουθείται στην έκθεση Mikolasik για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα προηγμένης 
θεραπευτικής. Μόνο τα προϊόντα που περιλαμβάνουν μη βιώσιμους ιστούς και κύτταρα με 
δράση βοηθητική προς εκείνη της συσκευής στο ανθρώπινο σώμα θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
ιατροτεχνολογικές συσκευές και να αξιολογηθούν ανάλογα. Όλα τα άλλα συνδυασμένα 
προϊόντα θα πρέπει να κατατάσσονται στα ATP.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ  1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Α (νέο)

Άρθρο 4, παράγραφος 2, παύλα 2 (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)
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(1α) Η δεύτερη περίπτωση της δεύτερης 
παραγράφου του άρθρου 2 διατυπώνεται 
ως εξής:
-Ειδικά παρασκευάσματα τίθενται σε 
κυκλοφορία και ή σε λειτουργία αν 
πληρούν τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο παράρτημα 6 και αν 
συνοδεύονται από τη δήλωση που 
αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα, 
αντίγραφο της οποίας διατίθεται κατόπιν 
αιτήσεως στους ασθενείς. Η δήλωση 
παραμένει κατ΄ αρχήν στο θεράποντα 
ιατρό και πρέπει να είναι κάθε στιγμή 
διαθέσιμη. Πρέπει να προσδιορίζει με 
σαφήνεια τον παραγωγό.

Αιτιολόγηση

Για λόγους προστασίας των δεδομένων πρέπει να είναι δυνατόν η ταυτότητα του ασθενούς να 
εξασφαλίζεται και με κρυπτογράφηση. Οι ασθενείς ενδιαφέρονται κατά κανόνα λιγότερο για τον 
παραγωγό. Για τούτο φαίνεται δυσανάλογη η επιβάρυνση της διάθεσης δηλώσεων σε όλους. 
Κρίνεται πιο σκόπιμο να διατηρεί τα στοιχεία ο ιατρός. Στη δήλωση πρέπει να αναφέρεται ρητά 
ο παραγωγός. Μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις το όνομα να μην επαρκεί. 

Τροπολογία 9
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. 
Η ηλεκτρονική οδός αρκεί. Εξ άλλου, ο 
εντολοδόχος πρέπει να είναι διαθέσιμος 
για να λύνει απορίες.

Αιτιολόγηση

Τα καθήκοντα του εντολοδόχου θα πρέπει να οριοθετούνται όσο το δυνατόν ακριβέστερα.

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ  2, ΣΗΜΕΙΟ 1 (Α) (i)

Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο  (α), εισαγωγικό μέρος (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

«‘ιατροτεχνολογικό προϊόν’: κάθε όργανο, «‘ιατροτεχνολογικό προϊόν’: κάθε όργανο, 
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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:»

συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, υλικό ή 
άλλο είδος χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε 
συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένου και του 
λογισμικού που προορίζεται από τον 
κατασκευαστή ειδικά για διαγνωστικούς 
σκοπούς και απαιτείται για την ορθή 
λειτουργία, το οποίο προορίζεται από τον 
κατασκευαστή για χρήση στον άνθρωπο 
για σκοπούς:»

Αιτιολόγηση

Μόνο διαγνωστικό λογισμικό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο και όχι λογισμικό 
γενικά. η προσθήκη της πρότασης "για ιατρική χρήση" μπορεί να επιτρέψει την εξαίρεση 
ορισμένων προϊόντων από την οδηγία. Τούτο θα προκαλέσει αβεβαιότητα στους χρήστες και  
ενδέχεται να επιτρέψει τη χρήση μη ελεγμένων προϊόντων σε ασθενείς.

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ  2, ΣΗΜΕΙΟ 1 (A) (i α) (νέο)

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

(iα) Στο τέλος του στοιχείου (a) 
προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
"Όλοι οι φακοί επαφής θεωρούνται 
ιατροτεχνολογικές συσκευές για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας·"

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθορίζεται νε σαφήνεια, ότι οι φακοί επαφής αντιμετωπίζονται σαν 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ  2, ΣΗΜΕΙΟ 1 (E)

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 

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 
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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

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004], της οποίας το τμήμα που 
συνίσταται σε κύτταρα ή ιστούς 
περιλαμβάνει αποκλειστικά μη βιώσιμους 
ιστούς ή κύτταρα 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

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ο ορισμός για τα συνδυασμένα αυτά προϊόντα, που εμπίπτουν 
στις οδηγίες 93/42/ΕΟΚ και 90/385/ΕΟΚ, προκειμένου να είναι συμβατός με την προσέγγιση 
που ακολουθείται στην έκθεση Mikolasik για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα προηγμένης 
θεραπευτικής. Μόνο τα προϊόντα που περιλαμβάνουν μη βιώσιμους ιστούς και κύτταρα με 
δράση βοηθητική προς εκείνη της συσκευής στο ανθρώπινο σώμα θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
ιατροτεχνολογικές συσκευές και να αξιολογηθούν ανάλογα. Όλα τα άλλα συνδυασμένα 
προϊόντα θα πρέπει να κατατάσσονται στα ATP.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ  2, ΣΗΜΕΙΟ 1 (ΣΤ) (i α) (νέο) 

Άρθρο 1, παράγραφος 5, στοιχείο  (δ) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(iα) Το στοιχείο δ διατυπώνεται ως 
ακολούθως:
"(d) καλλυντικά προϊόντα υπό την έννοια 
της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ. 
Ο σκοπός για τον οποίο προορίζει το 
προϊόν ο παραγωγός αποτελεί 
αποφασιστικό κριτήριο για το αν ένα 
προϊόν εμπίπτει στην προαναφερθείσα ή 
στην παρούσα οδηγία."

Αιτιολόγηση

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο το άρθρο 1(5)(δ) 
της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση μεταξύ της παρούσας οδηγίας και της 
οδηγίας 76/768/ΕΟΚ για τα καλλυντικά προϊόντα. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ενιαία 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας απαιτείται μια αποσαφήνιση. Η ιδιαίτερη προσοχή στον 
κύριο σκοπό για τον οποίο προορίζει ο παραγωγός το προϊόν είναι στο πνεύμα της νομολογίας 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα οριακά προϊόντα. 

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ  2, ΣΗΜΕΙΟ 1 (Ζ)

Άρθρο 1, παράγραφος 6 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)
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ζ) η παράγραφος 6 διαγράφεται. ζ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"6. Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρμογή 
σε προσωπικό εξοπλισμό προστασίας που 
καλύπτεται από την οδηγία 89/686/ΕΟΚ. 
Για την απόφαση σχετικά με το κατά 
πόσο ένα προϊόν εμπίπτει στην οδηγία 
αυτή ή στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει 
να λαμβάνεται ιδιαίτερα απόφαση ο 
πρωταρχικός σκοπός για τον οποίο 
προορίζεται το προϊόν και ο σχετικός 
μηχανισμός δράσης."

Αιτιολόγηση

Αν ένα προϊόν εμπίπτει στον ορισμό της ιατροτεχνολογικής συσκευής και δυνητικά στο πεδίο 
εφαρμογής άλλων οδηγιών (π.χ. φαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά, PPE, μηχανικός 
εξοπλισμός), ο προσδιορισμός του ποια οδηγία έχει εφαρμογή πρέπει να βασίζεται στην 
αξιολόγηση του πρωταρχικού σκοπού για τον οποίο προορίζεται το προϊόν και το σχετικό 
μηχανισμό δράσης του προϊόντος, προκειμένου να εξασφαλίζεται νομική βεβαιότητα/σαφήνεια 
για τον παραγωγό και τους άλλους ενδιαφερομένους.

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ  2, ΣΗΜΕΙΟ 1 A (νέο)

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

(1α)  Στο άρθρο 2 προστίθετ6αι η 
ακόλουθη παράγραφος: 
"Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι 
οι πωλήσεις ιατροτεχνολογικών 
συσκευών μέσω Διαδικτύου, με 
ταχυδρομική παραγγελία ή άλλες 
εναλλακτικές οδούς διανομής δεν 
θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την 
ασφάλεια των καταναλωτών, τηρούν δε 
όλες τις διατάξεις που περιλαμβάνει η 
παρούσα οδηγία."

Αιτιολόγηση

Η πώληση ιατροτεχνολογικών προϊόντων μέσω Διαδικτύου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει 
να προληφθεί ο κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών από τέτοιους και άλλους 
εναλλακτικούς τρόπους διανομής.

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ  2, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 4, παράγραφος 2, παύλα 2 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)
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— στη διάθεση στο εμπόριο και στην 
έναρξη χρήσης των επί παραγγελία 
προϊόντων, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 11 σε συνδυασμό με το παράρτημα 
VIII. Τα προϊόντα της κατηγορίας IIα, IIβ 
και III συνοδεύονται από τη δήλωση που 
αναφέρεται στο παράρτημα VIII. Η 
δήλωση αυτή χορηγείται στον 
κατονομαζόμενο ασθενή.

— στη διάθεση στο εμπόριο και στην 
έναρξη χρήσης των επί παραγγελία 
προϊόντων, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 11 σε συνδυασμό με το παράρτημα 
VIII. Τα προϊόντα της κατηγορίας IIα, IIβ 
και III συνοδεύονται από τη δήλωση που 
αναφέρεται στο παράρτημα VIII. 
Αντίγραφο της δήλωσης αυτής χορηγείται 
στον σαφώς προσδιοριζόμενο ασθενή
μετά από αίτησή του. Η δήλωση 
παραμένει κατ΄ αρχήν στο θεράποντα 
ιατρό και πρέπει να είναι κάθε στιγμή 
διαθέσιμη. Πρέπει να προσδιορίζει με 
σαφήνεια τον παραγωγό.

Αιτιολόγηση
Για λόγους προστασίας των δεδομένων πρέπει να είναι δυνατόν η ταυτότητα του ασθενούς να 
εξασφαλίζεται και με κρυπτογράφηση. Οι ασθενείς ενδιαφέρονται κατά κανόνα λιγότερο για τον 
παραγωγό. Για τούτο φαίνεται δυσανάλογη η επιβάρυνση της διάθεσης δηλώσεων σε όλους. 
Κρίνεται πιο σκόπιμο να διατηρεί τα στοιχεία ο ιατρός. Στη δήλωση πρέπει να αναφέρεται ρητά 
ο παραγωγός. Μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις το όνομα να μην επαρκεί.

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ  2, ΣΗΜΕΙΟ 4 (B)

Άρθρο 11, παράγραφος 14 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«14. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2, 
να θεσπίζει μέτρα που καθιστούν δυνατή 
την παροχή των οδηγιών χρήσης με άλλα 
μέσα.»

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παροχής πληροφοριών για την ασφαλή και ορθή χρήση των 
ιατροτεχνολογικών συσκευών από επαγγελματίες μέσω σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας (π.χ. 
ηλεκτρονική επισήμανση). Η νέα παράγραφος 14 θα πρέπει να διαγραφεί και συνακόλουθα το 
τμήμα 13.1 του παραρτήματος I να τροποποιηθεί.

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ  2, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο  (δ) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)
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δ) ότι η εφαρμογή των κανόνων 
κατάταξης που παρατίθενται στο 
παράρτημα IX απαιτεί τη λήψη απόφασης 
σχετικά με το εάν το προϊόν εμπίπτει σε 
έναν από τους ορισμούς του άρθρου 1 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε),»

δ) ότι απαιτείται η λήψη απόφασης 
σχετικά με το εάν ένα συγκεκριμένο
προϊόν εμπίπτει σε έναν από τους ορισμούς 
του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) 
έως ε),»

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις πρέπει επομένως να λαμβάνονται για επιμέρους προϊόντα. Πολλές κατηγορίες 
προϊόντων καλύπτουν ευρύ φάσμα προϊόντων που δεν παρουσιάζουν πάντα τα ίδια 
χαρακτηριστικά ούτε εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό.

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ  2, ΣΗΜΕΙΟ 6 Α (νέο)

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

(6α) στο άρθρο 13, παράγραφος 1, 
προστίθεται η παρακάτω πρόταση:
« η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7 
λειτουργεί μέχρι τις 31/12/2009»

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει περιορισμός (sunset clause) για την αντίστοιχη επιτροπή στο πλαίσιο της 
επιτροπολογίας.

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ  2, ΣΗΜΕΙΟ 6 Β (νέο)

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

(6β) στο άρθρο 13, προστίθεται η 
παρακάτω πρόταση 1α:
(1α) Μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 
1 αποτελούν το αποτέλεσμα 
συνεννοήσεων με τον κατασκευαστή του 
αντίστοιχου προϊόντος και έχουν ως 
αποδέκτες τόσο τα κράτη μέλη όσο και 
των κατασκευαστή. Σε τέτοιες 
αποφάσεις, η Επιτροπή οφείλει να λάβει 
υπόψη όλες τις νομικές πτυχές 
(συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων 
εθνικών δικαστηρίων), την ασφάλεια και 
την αποτελεσματικότητα, την 
επιστημονική αξιολόγηση, την ιατρική 
χρησιμότητα καθώς και τη μέχρι τότε 
χρησιμοποίηση του προϊόντος. Όποτε 
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κρίνεται ενδεδειγμένο, πρέπει να ζητείται 
η άποψη ουδέτερων επιστημονικών 
εμπειρογνωμόνων. 

Αιτιολόγηση

Η πρόθεση του κατασκευαστή συνιστά σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 α της οδηγίας 
93/42 / ΕΟΚ αναπόσπαστο τμήμα του ορισμού ενός ιατρικού προϊόντος. Για το λόγο αυτό είναι 
σημαντικό πριν από την απόφαση να συμμετέχει στη διαδικασία ο κατασκευαστής. Το εάν ένα 
προϊόν διέπεται από την οδηγία 93 / 42 / ΕΟΚ, μπορεί να αποφασιστεί τελεσίδικα μόνο από το 
δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για το λόγο αυτό πρέπει να δίνεται ρητά  η 
δυνατότητα στους κατασκευαστές να προσφεύγουν για μια τέτοια απόφαση στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο. Ειδάλλως, θα εμπλέκουν το ευρωπαϊκό δικαστήριο σε πολυετείς διαδικασίες στο 
πλαίσιο του άρθρου 200 34 της συνθήκης της Ε.Ε..

Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ  2, ΣΗΜΕΙΟ 6 Γ (νέο)

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

(6γ) στο άρθρο 13, προστίθεται η 
παρακάτω πρόταση 1β:
(1β) εφόσον η Επιτροπή λάβει 
αιτιολογημένη αίτηση κράτους μέλους 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο δ 
σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν η για 
μία κατηγορία προϊόντων, προβαίνει σε 
έρευνα αγοράς για να διαπιστώσει εάν 
υπάρχουν παρόμοια προϊόντα μέσα στην 
εσωτερική αγορά. Με γνώμονα το 
αποτέλεσμα αυτής της έρευνας προβαίνει 
στην ταξινόμηση των προϊόντων αυτών 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1. 

Αιτιολόγηση

Η πρόθεση του κατασκευαστή συνιστά σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 α της οδηγίας 
93/42 / ΕΟΚ αναπόσπαστο τμήμα του ορισμού ενός ιατρικού προϊόντος. Για το λόγο αυτό είναι 
σημαντικό πριν από την απόφαση να συμμετέχει στη διαδικασία ο κατασκευαστής. Το εάν ένα 
προϊόν διέπεται από την οδηγία 93 / 42 / ΕΟΚ, μπορεί να αποφασιστεί τελεσίδικα μόνο από το 
δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για το λόγο αυτό πρέπει να δίνεται ρητά  η 
δυνατότητα στους κατασκευαστές να προσφεύγουν για μια τέτοια απόφαση στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο. Ειδάλλως, θα εμπλέκουν το ευρωπαϊκό δικαστήριο σε πολυετείς διαδικασίες στο 
πλαίσιο του άρθρου 200 34 της συνθήκης της Ε.Ε..

Τροπολογία 22
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ΑΡΘΡΟ  2, ΣΗΜΕΙΟ 6 Δ (νέο)
Άρθρο 13, παράγραφος 1 γ (νέα) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(6δ) στο άρθρο 13, προστίθεται η 
παρακάτω πρόταση 1γ:
"1γ. Τα κράτη μέλη ρυθμίζουν την 
πώληση και διανομή όλων των φακών 
επαφής με βάση έγκυρη συνταγή σε κάθε 
σημείο πώλησης με σκοπό την προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας των 
καταναλωτών στην Ευρώπη 
διατηρώντας την ελευθερία της επιλογής 
όσον αφορά την έγκριση λειτουργίας του 
σημείου πώλησης."

Αιτιολόγηση

Λόγω της ευρείας χρήσης των φακών επαφής και των κινδύνων που εγκυμονεί η πώληση και 
διανομή τους χωρίς συνταγή, το άρθρο αυτό πρέπει να διέπει όλες τις κατηγορίες φακών 
επαφής. Η προστασία των καταναλωτών πρέπει να επιτυγχάνεται με γενικό έλεγχο της 
ποιότητας των φακών. 

Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ  2, ΣΗΜΕΙΟ 8

Άρθρο 14α (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

8) το άρθρο 14α τροποποιείται ως εξής:
α) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 
τροποποιείται ως εξής:
i) το στοιχείο α) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) στοιχεία σχετικά με την εγγραφή των 
κατασκευαστών, των εντολοδόχων τους 
και των προϊόντων σε μητρώα σύμφωνα 
με το άρθρο 14·»
ii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):
«δ) στοιχεία σχετικά με τις κλινικές 
έρευνες που αναφέρονται στο άρθρο 15.»
β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως 
εξής:
«3. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2, 
θεσπίζει τα μέτρα για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, και ιδίως για τον καθορισμό του 
πεδίου εφαρμογής των απαιτούμενων 

(8) το Άρθρο 14α διαγράφεται
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στοιχείων σχετικά με τις κλινικές 
έρευνες.»

Αιτιολόγηση

Η τράπεζα δεδομένων δεν λειτουργεί ακόμη παρόλο που έχουν περάσει πάνω από 13 χρόνια 
από το σχεδιασμό της. Για το λόγο αυτό πολλά κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει στο μεταξύ τις 
δικές τους βάσεις δεδομένων. Το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης λειτουργεί 
υποδειγματικά. Ορισμένα κράτη μέλη επιμένουν παρόλη τη νέα εγγραφή κατασκευαστών ή 
εξουσιοδοτημένων πωηιτών στη βάση δεδομένων EUDAMED σε ξεχωριστή καταγραφή, 
πράγμα που αντιβαίνει την ίδια τη χρησιμότητα της βάσης δεδομένων και προκαλεί περιττή 
γραφειοκρατία. 

Τροπολογία 24
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 1 (Α)

Παράρτημα I, τμήμα 9, παύλα 7 (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

«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 λαμβάνονται 
υπόψη στον τομέα του λογισμικού οι
αρχές του κύκλου ανάπτυξης, της 
διαχείρισης κινδύνου, της πιστοποίησης 
και της επαλήθευσης.»

Αιτιολόγηση

Ο όρος της πιστοποίησης πρέπει να αντικατασταθεί για να αποφευχθούν περιττές συλλογές 
δεδομένων. 

Τροπολογία 25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 5 Α (νέο)

Παράρτημα 6, τμήμα 2.1 (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

(5α) Στο παράρτημα 6, κεφάλαιο2. 1, η 
πρώτη αιτιολογική αναφορά 
τροποποιείται ως εξής: 
"- Τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
αναγνώριση του συγκεκριμένου προϊόντος 
καθώς και η τιμή του». 

Αιτιολόγηση

Με την αναφορά της τιμής αυξάνεται η διαφάνεια στην αλυσίδα διανομής. 
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Τροπολογία 26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 5 Β (νέο)

Παράρτημα 6, τμήμα 2.1 (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

(5β) Στο παράρτημα 6, κεφάλαιο 2. 1, η 
τέταρτη αιτιολογική αναφορά 
τροποποιείται ως εξής:
"- Τα ειδικά χαρακτηριστικά του 
προϊόντος που προκύπτουν από την 
αντίστοιχη γραπτή συνταγή"

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 1 εδάφιο δ ορίζει ότι η συνταγή ( για ειδικά παρασκευάσματα) μπορεί να εκδοθεί από 
οποιοδήποτε άτομο που αντλεί αυτό το δικαίωμα από τα επαγγελματικά του προσόντα. Αντίθετα 
με τη διάταξη αυτή, στο παράρτημα 2. 1. τέταρτη αναφορά, γίνεται λόγος μόνο για ιατρικές 
συνταγές. Η αντίφαση αυτή πρέπει να διορθωθεί

Τροπολογία 27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 5 Γ (νέο)

Παράρτημα 6, τμήμα 3α (νέο) (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ)

(5c Στο παράρτημα 6 προστίθεται νέο 
σημείο, ως εξής:
"3a. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στις δηλώσεις που ορίζει αυτό το 
παράρτημα πρέπει να διατηρηθούν για 
μία τουλάχιστον πενταετία από την 
ημερομηνία παρασκευής."

Αιτιολόγηση

Δεν είναι γνωστή καμία περίπτωση κατά την οποία να χρειάστηκε η διατήρηση των στοιχείων 
για περισσότερο από πέντε χρόνια. Για το λόγο αυτόν φαίνονται δυσανάλογες η επιπλέον 
επιβαρύνσεις που προκαλούνται από τη μέχρι τώρα διατύπωση για τους παρασκευαστές των 
ειδικών ιατρικών παρασκευασμάτων. 

Τροπολογία 28
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 1 (Α)

Παράρτημα I, 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 

«1. Τα προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται 
και να κατασκευάζονται κατά τρόπον 
ώστε, όταν χρησιμοποιούνται στις 
προβλεπόμενες συνθήκες και για τους 
επιδιωκόμενους σκοπούς και, κατά 
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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 
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.» 

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 
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.» 

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή που αναφέρει «εκπαίδευση και κατάρτιση», θα μπορούσε να ερμηνευθεί 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη και να οδηγήσει σε νομική αβεβαιότητα. Η σημερινή 
διατύπωση της οδηγίας απαιτεί τη διενέργεια ενδεδειγμένης ανάλυσης εσωτερικού κινδύνου 
όσον αφορά το σχεδιασμό του προϊόντος, που προϋποθέτει την εξασφάλιση ότι η έργο νομικές 
παράμετροι ενδείκνυνται για τον επιδιωκόμενο στόχο, ιδίως όταν τα προϊόντα προορίζονται για 
μη επαγγελματική χρήση.  

Τροπολογία 29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 1 (Α) Α (νέο)

Παράρτημα I, τμήμα 6α (νέο) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(αα) Προστίθεται το εξής σημείο 6α:
"6α. Οι κατασκευαστές ή οι 
πληρεξούσιοι  οφείλουν να δηλώνουν με 
ενιαίο τρόπο τα προϊόντα τους όσον 
αφορά την επαναχρησιμοποίησή τους σε 
ολόκληρη την Ε.Ε."

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αντιμετωπιστεί η απαράδεκτη κατάσταση κατά την οποία ένα προϊόν δηλώνεται 
ταυτόχρονα σε ένα κράτος μέλος ως προϊόν «μιας χρήσης» και σε ένα άλλο κράτος μέλος ως 
προϊόν « πολλαπλής χρήσης



PR\615942EL.doc 21/30 PE 371.745v01-00

EL

Τροπολογία 30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 1 (Β) 

Παράρτημα I, τμήμα 7.4 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(β) 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. 

(β) 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. 

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 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.

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 

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 
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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 λαμβάνει υπόψη, για 
την έκδοση της γνώμης της, τη διεργασία 
κατασκευής και τα δεδομένα που αφορούν 
την ενσωμάτωση της ουσίας στο προϊόν.

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 λαμβάνει υπόψη, για 
την έκδοση της γνώμης της, τη διεργασία 
κατασκευής και τα δεδομένα που αφορούν 
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 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 προϊόν.

Αιτιολόγηση

Το ισχύον σύστημα που επιτρέπει σε κοινοποιημένυος οργανισμούς να ζητούν τη γνώμη 
οποιασδήποτε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, πρέπει να διατηρηθεί για να εξασφαλιστεί η 
έγκαιρη και οικονομικά αποδοτική αξιολόγηση της ασφάλειας και της ποιότητας της εκάστοτε 
ουσίας. Η υποχρέωση της αξιολόγησης της χρησιμότητας εισαγωγής της φαρμακευτικής ουσίας 
στο φαρμακευτικό προϊόν πρέπει ωστόσο να συνεχίσει να βαρύνει τον φορέα αξιολόγησης που 
είναι αρμόδιος για τη γενική ανάλυση του προϊόντος. 

Τροπολογία 31
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 1 (Γ) 

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

7.4α. Όταν ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν 
περιέχει ως αναπόσπαστο τμήμα προϊόν το 
οποίο, εάν χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, 

7.4α. Όταν ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν 
περιέχει ως αναπόσπαστο τμήμα προϊόν το 
οποίο, εάν χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, 
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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].

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].

Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφού 
επαληθεύσει τη χρησιμότητα του 
προϊόντος 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.»

Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφού 
επαληθεύσει τη χρησιμότητα του 
προϊόντος ως τμήματος του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος και λάβει 
υπόψη τον επιδιωκόμενο σκοπό του εν 
λόγω ιατροτεχνολογικού προϊόντος, ζητεί 
την επιστημονική γνώμη της σχετικά με 
την ποιότητα και την ασφάλεια της 
ουσίας.»

Αιτιολόγηση

Το ισχύον σύστημα που επιτρέπει σε κοινοποιημένους οργανισμούς να ζητούν τη γνώμη 
οποιασδήποτε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, πρέπει να διατηρηθεί για να εξασφαλιστεί η 
έγκαιρη και οικονομικά αποδοτική αξιολόγηση της ασφάλειας και της ποιότητας της εκάστοτε 
ουσίας. Η υποχρέωση της αξιολόγησης της χρησιμότητας εισαγωγής της φαρμακευτικής ουσίας 
στο φαρμακευτικό προϊόν πρέπει ωστόσο να συνεχίσει να βαρύνει τον φορέα αξιολόγησης που 
είναι αρμόδιος για τη γενική ανάλυση του προϊόντος. 

Τροπολογία 32
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 1 (Ε)

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

12.1α Για τα προϊόντα που έχουν 
ενσωματωμένο λογισμικό ή που αποτελούν 

12.1α Για τα προϊόντα που έχουν 
ενσωματωμένο λογισμικό ή που αποτελούν 
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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.

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.

Αιτιολόγηση

Ο όρος της πιστοποίησης πρέπει να αντικατασταθεί για να αποφευχθούν περιττές συλλογές 
δεδομένων. 

Τροπολογία 33
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 1 (ΣΤ)

Παράρτημα I, τμήμα 13.1, παράγραφος 1 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

13.1. Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται 
από τις πληροφορίες που απαιτούνται για 
την ασφαλή και ορθή χρήση του, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάρτιση και τις 
γνώσεις των πιθανών χρηστών, καθώς και 
για την ταυτοποίηση του κατασκευαστή.

13.1. Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται 
από τις πληροφορίες που απαιτούνται για 
την ασφαλή και ορθή χρήση του, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάρτιση και τις 
γνώσεις των πιθανών χρηστών, καθώς και 
για την ταυτοποίηση του κατασκευαστή.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης σχετικά με την ασφαλή και ορθή χρήση 
φαρμακευτικών προϊόντων από επαγγελματίες μέσω σύγχρονων μέσων επικοινωνίας (π.χ. 
ηλεκτρονική σήμανση). Προς το σκοπό αυτό η παράγραφος 14 του άρθρου 11 πρέπει να 
διαγραφεί και να τροποποιηθεί αναλόγως το σημείο 13. 1 του παραρτήματος Ι. 

Τροπολογία 34
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 1 (ΣΤ Α) (νέο)

Παράρτημα I, τμήμα 13.1, παράγραφοι 3 και 4 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(στ α)Στο τμήμα 13.1, η τρίτη και η 
τέταρτη παράγραφος αντικαθίστανται ως 
εξής:
" Εφόσον κρίνεται εφικτό και 
ενδεδειγμένο, η πληροφόρηση που 
χρειάζεται για τη χρήση του προϊόντος με 
ασφαλή τρόπο πρέπει να αναγράφεται 
πάνω στο ίδιο το προϊόν και / η πάνω στη 
συσκευασία για κάθε μεμονωμένη δόση, 
ή, όπου ενδείκνυται, επάνω στα κυτία 
πωλήσεων. Εάν δεν είναι εφικτή η 
συσκευασία της κάθε δόσης, η 
πληροφόρηση πρέπει να καταρτίζεται και 
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να διατίθεται με ένα ή περισσότερα 
προϊόντα. Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να 
παρέχονται για κάθε προϊόν με ειδικό 
σύστημα πληροφόρησης. Η παροχή 
οδηγιών χρήσης με μέσα, αλλά από τις 
τυπωμένες οδηγίες μπορεί να επιτρέπει 
μόνο για ιατρικά προϊόντα που 
προορίζονται η για χρήση από 
επαγγελματίες μέσα σε ιδρύματα ιατρικής 
περίθαλψης. Στην περίπτωση αυτήν, ο 
κατασκευαστής πρέπει να παρέχει στα 
ιδρύματα αυτά την ευκαιρία να ζητούν 
και να λαμβάνουν την πληροφόρηση 
εγκαίρως και σε τυπωμένη μορφή. Κατ' 
εξαίρεση, δεν χρειάζονται τέτοιες οδηγίες 
χρήσης για προϊόντα στην κατηγορία Ι 
και ΙΙα εφόσον μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια χωρίς 
τέτοιος οδηγίες.".

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης σχετικά με την ασφαλή και ορθή χρήση 
φαρμακευτικών προϊόντων από επαγγελματίες μέσω σύγχρονων μέσων επικοινωνίας (π.χ. 
ηλεκτρονική σήμανση). Προς το σκοπό αυτό η παράγραφος 14 του άρθρου 11 πρέπει να 
διαγραφεί και να τροποποιηθεί αναλόγως το σημείο 13. 1 του παραρτήματος Ι. 

Τροπολογία 35
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 1 (Ζ) (II)

Παράρτημα I, στοιχείο  13.3, στοιχείο  (β) (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

β) τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που 
επιτρέπουν στο χρήστη να αναγνωρίσει το 
προϊόν και το περιεχόμενο της 
συσκευασίας, καθώς και τον αντίστοιχο 
κωδικό μιας διεθνώς αναγνωρισμένης 
ονοματολογίας για τα γενόσημα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα

β) τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που 
επιτρέπουν στο χρήστη να αναγνωρίσει το 
προϊόν και το περιεχόμενο της 
συσκευασίας.

Αιτιολόγηση

το « κωδικός μιας διεθνώς αναγνωρισμένης ονοματολογίας» που εισάγει η πρόταση, πρέπει να 
θεωρηθεί ως τμήμα της πληροφόρησης που παρέχει ο κατασκευαστής, δεν θα πρέπει όμως να 
απαιτείται η αναγραφή του επάνω στη σήμανση, όπως ζητείται στην πρόταση. Η υποχρέωση 
αναγραφής ενός τέτοιου κωδικού που διαρκώς τροποποιείται πάνω στην ίδια τη σήμανση του 
προϊόντος θα οδηγούσε σε συχνή αλλαγή της ετικέτας, πράγμα που μου συνεπάγεται υψηλό 
κόστος για τη βιομηχανία και δεν προσθέτει τίποτα στην ασφάλεια του προϊόντος .
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Τροπολογία 36
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 7 (A)

Παράρτημα VII, τμήμα 2 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

2. Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον 
τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο 
σημείο 3. Ο κατασκευαστής, ή ο 
εγκατεστημένος στην Κοινότητα 
εντολοδόχος του, οφείλει να θέτει το 
φάκελο αυτό, συμπεριλαμβανομένης και 
της δήλωσης πιστότητας, στη διάθεση των 
εθνικών αρχών προς επιθεώρηση για 
περίοδο τουλάχιστον ίση με την 
προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του 
προϊόντος όπως αυτή ορίζεται από τον 
κατασκευαστή αλλά όχι μικρότερη των 
πέντε ετών από την ημερομηνία 
κατασκευής.

2. Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον 
τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο 
σημείο 3. Ο κατασκευαστής, ή ο 
εγκατεστημένος στην Κοινότητα 
εντολοδόχος του, οφείλει να θέτει το 
φάκελο αυτό, συμπεριλαμβανομένης και 
της δήλωσης πιστότητας, στη διάθεση των 
εθνικών αρχών προς επιθεώρηση για 
περίοδο τουλάχιστον ίση με την 
προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του 
προϊόντος όπως αυτή ορίζεται από τον 
κατασκευαστή αλλά όχι μικρότερη των 
πέντε ετών από την ημερομηνία 
κατασκευής.

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν περιττές γραφειοκρατικές διατυπώσεις, θα έπρεπε να παρέχεται και η 
δυνατότητα ο εισαγωγέας να διατηρεί τα αντίστοιχα έγγραφα. Το δεύτερο χωρίο αφορά 
προσαρμογή στην τροπολογία 2 η οποία αποσκοπεί επίσης στην αποφυγή γραφειοκρατικών 
διατυπώσεων για εισαγωγείς που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Τροπολογία 37
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 8 (Α Α) (νέο)

Παράρτημα VIII, τμήμα 2.1 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

(αα) Η τέταρτη περίπτωση του τμήματος 
2.1διατυπώνεται ως εξής:
"- Τα ειδικά χαρακτηριστικά του 
προϊόντος που προκύπτουν από τη 
συνταγή ." 

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 1 εδάφιο δ ορίζει ότι η συνταγή ( για ειδικά παρασκευάσματα) μπορεί να εκδοθεί από 
οποιοδήποτε άτομο που αντλεί αυτό το δικαίωμα από τα επαγγελματικά του προσόντα. Αντίθετα 
με τη διάταξη αυτή, στο παράρτημα 2. 1. τέταρτη αναφορά, γίνεται λόγος μόνο για ιατρικές 
συνταγές. Η αντίφαση αυτή πρέπει να διορθωθεί.

Τροπολογία 38
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 8 (Δ)

Παράρτημα VIII, τμήμα 4 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)
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4. Τα στοιχεία των δηλώσεων που 
προβλέπονται στο παρόν παράρτημα 
πρέπει να διατηρούνται για περίοδο 
τουλάχιστον ίση με την προβλεπόμενη 
διάρκεια ζωής του προϊόντος, όπως αυτή 
ορίζεται από τον κατασκευαστή, αλλά όχι 
μικρότερη των πέντε ετών από την 
ημερομηνία κατασκευής.

4. Τα στοιχεία των δηλώσεων που 
προβλέπονται στο παρόν παράρτημα 
πρέπει να διατηρούνται για περίοδο 
τουλάχιστον ίση με την προβλεπόμενη 
διάρκεια ζωής του προϊόντος, όπως αυτή 
ορίζεται από τον κατασκευαστή, αλλά όχι 
μικρότερη των πέντε ετών από την 
ημερομηνία κατασκευής.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι γνωστή καμία περίπτωση κατά την οποία να χρειάστηκε η διατήρηση των στοιχείων 
για περισσότερο από πέντε χρόνια. Για το λόγο αυτόν φαίνονται δυσανάλογες η επιπλέον 
επιβαρύνσεις που προκαλούνται από τη μέχρι τώρα διατύπωση για τους παρασκευαστές των 
ειδικών ιατρικών παρασκευασμάτων. 

Τροπολογία 39
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 8 (Ε)

Παράρτημα VIII, τμήμα 5, εισαγωγική παράγραφος (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

5. Για επί παραγγελία προϊόντα, ο 
κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση 
να καθιερώσει και να επικαιροποιεί 
συστηματική διαδικασία για την 
ανασκόπηση της πείρας που θα αποκτηθεί 
από τα προϊόντα στη μετά την παραγωγή 
φάση, συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων του παραρτήματος X, και ότι θα 
χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα για την 
εφαρμογή των απαραίτητων διορθωτικών 
μέτρων. Η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει 
την υποχρέωση του κατασκευαστή να 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τα 
ακόλουθα περιστατικά αμέσως μόλις λάβει 
γνώση σχετικά:

5. Για επί παραγγελία προϊόντα, ο 
κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση 
να καθιερώσει και να επικαιροποιεί 
συστηματική διαδικασία για την 
ανασκόπηση της πείρας που θα αποκτηθεί 
από τα προϊόντα στη μετά την παραγωγή 
φάση, συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων του παραρτήματος X, και ότι θα 
χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα για την 
εφαρμογή των απαραίτητων διορθωτικών 
μέτρων. Η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει 
την υποχρέωση του κατασκευαστή να 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τα 
ακόλουθα περιστατικά αμέσως μόλις λάβει 
γνώση σχετικά:

Αιτιολόγηση

Οι ειδικοί παρασκευαστές έχουν την καλύτερη δυνατότητα ελέγχου της πορείας του προϊόντος 
τους, αφού ο ασθενής είναι επωνύμως γνωστός. Η συστηματική διαδικασία που ζητείται εδώ 
(επιβολή του ISO 13485) συνεπάγεται ετήσια επιπλέον έξοδα για οδοντοτεχνίτες, οπτικούς, 
κατασκευαστές ακουστικών και ορθοπεδικών υποδημάτων ύψους περίπου 2000 - 5000 €. Αυτό 
δεν δικαιολογείται αφού μια γενική διατύπωση αποτρέπει εξίσου τους κινδύνους. 

Τροπολογία 40
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 9 (Β)
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Παράρτημα IX, κεφάλαιο II, τμήμα 2.6 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ)

2.6 Για τον υπολογισμό της διάρκειας που 
αναφέρεται στο σημείο 1.1 του κεφαλαίου 
Ι, ως "συνεχής χρήση" νοείται η 
αδιάλειπτη πραγματική χρήση του 
προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό. 
Ωστόσο, όταν η χρήση του προϊόντος 
διακόπτεται προκειμένου αυτό να 
αντικατασταθεί άμεσα από το ίδιο ή 
πανομοιότυπο προϊόν, τούτο λογίζεται ως 
παράταση της συνεχούς χρήσης του 
προϊόντος.

2.6 Για τον υπολογισμό της διάρκειας που 
αναφέρεται στο σημείο 1.1 του κεφαλαίου 
Ι, ως "συνεχής χρήση" νοείται η 
αδιάλειπτη πραγματική χρήση του 
προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό. 
Ωστόσο, όταν η χρήση του προϊόντος 
διακόπτεται προκειμένου αυτό να 
αντικατασταθεί άμεσα από το ίδιο ή 
πανομοιότυπο προϊόν, τούτο λογίζεται ως 
παράταση της συνεχούς χρήσης του 
προϊόντος,  εκτός εάν μπορεί να 
αποδειχθεί ότι μια τέτοια αντικατάσταση 
μπορεί να αποτρέψει τους κινδύνους που 
προκύπτουν από και η συνεχή χρήση του 
προϊόντος

Αιτιολόγηση

Η πρόταση με τη σημερινή της διατύπωση μπορεί να επηρεάσει την ταξινόμηση πολλών 
προϊόντων κατατάσσοντάς τα σε ανώτερες κατηγορίες, πράγμα που δεν δικαιολογείται αφού η 
διάρκεια της λήψης ενός προϊόντος από έναν ασθενή δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας για την 
αξιολόγηση και ταξινόμηση του κινδύνου. Ο καθορισμός του χρόνου της επαφής του φαρμάκου 
με τον ασθενή πρέπει να συναρτάται με την ανάλυση των κινδύνων που δημιουργεί μια τέτοια 
επαφή. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή για την αναθεώρηση των οδηγιών, 93/42/ΕΟΚ για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 90/385/ΕΟΚ σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά 
βοηθήματα, καθώς και για την προσαρμογή της οδηγίας 98/79/ΕΚ είναι κατά βάση θετική.
Από την προσεκτικότερη εξέταση, ωστόσο, προέκυψαν διάφορες αδυναμίες, οι οποίες 
εκτίθενται στη συνέχεια στην παρούσα αιτιολογική έκθεση. Με δυο λόγια: 

1. Οριοθέτηση ως προς τις άλλες οδηγίες

Για την απρόσκοπτη και μη γραφειοκρατική μεταφορά της οδηγίας από τις αρχές είναι 
επιτακτικά αναγκαία η οριοθέτηση από άλλα νομοθετικά μέτρα, και ο σαφής ορισμός των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Ειδικότερα, θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να 
αποφευχθούν οι επικαλύψεις με παρεμφερείς οδηγίες όπως η οδηγία για τα καλλυντικά, η 
οδηγία για τα φαρμακευτικά προϊόντα και η οδηγία για τις εξελιγμένες θεραπευτικές 
μεθόδους. Τούτο κατέστη σαφές με διάφορες τροπολογίες. Υπογραμμίστηκε ότι όλα τα 
προϊόντα που περιλαμβάνουν ανθρώπινο ιστό δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την οδηγία 
για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Σε συμφωνία με τον υπεύθυνο της οδηγίας περί Advanced 
Therapies αφαιρέθηκαν τα αντίστοιχα τμήματα από το κείμενο της πρότασης οδηγίας έτσι 
ώστε μελλοντικά να εμπίπτουν αποκλειστικά στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περί 
Advanced Therapies.

2. Σαφείς αποφάσεις για την κατανομή των προϊόντων

Οι αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να υπάγουν χωρίς προβλήματα κάθε προϊόν στην 
αντίστοιχη οδηγία. Για τούτο είναι σκόπιμο να καταρτιστεί σε πρόσθετο παράρτημα της 
οδηγίας 93/42/ΕΟΚ κατάλογος παραπομπών σε μεμονωμένα προϊόντα, με τον οποίο η 
δύσκολη κατάταξη να μπορεί να γίνει με σαφήνεια και χωρίς γραφειοκρατία.

3. Νομική βεβαιότητα

Από την πρόταση της Επιτροπής προκύπτει ένα έλλειμμα όσον αφορά τη νομική βεβαιότητα. 
Για τούτο θα πρέπει μελλοντικά να αποσαφηνιστεί ότι ο παραγωγός πρέπει να συμμετέχει 
στην απόφαση σχετικά με την κατάταξη των προϊόντων του, και να διασφαλίζεται η 
δυνατότητα άμεσης προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Με τον τρόπο αυτό οι πολυετείς διαδικασίες ενώπιον εθνικών δικαστηρίων καθίστανται 
περιττές με την επέμβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

4. Επαναχρησιμοποίηση

Κατ’ αρχάς πρέπει να γίνει σαφές ότι το θέμα του αν η επαναχρησιμοποίηση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι κατά βάση επιτρεπτή εξακολουθεί, σωστά, να ρυθμίζεται 
σε εθνικό επίπεδο. Για την επαναχρησιμοποίη πρέπει να υπάρχουν ενιαία ευρωπαϊκά 
πρότυπα. Δεν θα πρέπει ωστόσο ορισμένοι παραγωγοί να δηλώνουν το ίδιο προϊόν σε ένα 
κράτος ως "μιας χρήσης" και σε άλλο πολλαπλής χρήσης. Η επισήμανση θα πρέπει επομένως 
μελλοντικά να γίνεται ενιαία.
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5. Αποφυγή  της γραφειοκρατίας

Φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να αποφευχθεί το φαινόμενο, με την παρούσα  πρόταση να 
αυξηθεί σημαντικά η γραφειοκρατία. Κρίνεται επομένως επιβεβλημένη η διορθωτική 
επέμβαση σε διάφορα σημεία.
Είναι πλήρως επαρκές, η τεκμηρίωση του παραγωγού να διατηρείται επί πέντε χρόνια. Σε 
παλαιότερα προϊόντα, η αναδρομή στα έγγραφα δεν ήταν σχεδόν ποτέ αναγκαία.
Η κατάρτιση συστηματικότερων διαδικασιών για ειδικά παρασκευάσματα θα πρέπει να 
ισχύει μόνο στις περιπτώσεις όπου τα αντίστοιχα μέτρα δεν αποτελούν μέρος ιατρικής 
θεραπείας.
Επίσης η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να διατηρείται από τον ιατρό, διότι οι ασθενείς 
είναι εύκολο να την χάσουν.


