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Véleménytervezet (PE 376.632v01-00)
Anneli Jäätteenmäki
a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 96/8/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek az orvosi eszközökről szóló irányelvek felülvizsgálata tekintetében 
történő módosításáról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

Irányelvre irányuló javaslat (COM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD) –
módosító jogszabály)

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 16
2A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (ÚJ)

 Az újrafeldolgozás terén a Bizottságot  
további útkeresésre , továbbá szélesebb 
körű konzultációra hívják fel annak 
érdekében, hogy feltárják a megfelelő 
jogszabályok kialakításának lehetőségeit, a 
betegek biztonsága magas szintjének 
megőrzése mellett. A Bizottságot felhívják 
arra, hogy az irányelv elfogadásának 
napját követő két hónapon belül jelenjenek 
meg az Európai Parlament illetékes 
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bizottságai előtt az irányelv tekintetében 
elért haladásról való jelentéstétel céljából.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Zuzana Roithová

Módosítás: 17
(2B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (ÚJ)

 A betegbiztonság megköveteli, hogy az 
esetleges újrafeldolgozás tartsa magát a 
gyártók számára előírt követelményekhez. 
A gyártóknak a terméket a korlátozott 
számú újbóli felhasználhatóságú orvosi 
eszközök új kategóriájában kellene 
bejegyeztetniük, ugyanakkor az 
újrafeldolgozás és a maximális 
felhasználhatóság tekintetében biztonságos 
eljárás megállapítására fog sor kerülni.
A tagállamok feladata az ilyen eljárások 
külső objektív ellenőrzését lehetővé tevő 
intézkedések elfogadása, illetve az ilyen 
eszközök minden egyes orvosi 
felhasználására vonatkozó nyilvántartások 
vezetése. 

Or. en

Indokolás

Ez az újrafeldolgozás jogszerűvé tételét eredményezheti, melyet jelenleg Európa-szerte 
gyakorolnak a tárgyilagos ellenőrzés bármiféle lehetősége nélkül, ami a betegek sérülésének 
nagyobb kockázatát jelenti. 

Módosítás, előterjesztette: Zuzana Roithová

Módosítás: 18
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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Tisztázni kell, hogy a gyógyászati cél 
lényeges szempont-e annak 
meghatározásában, mi minősül 
orvostechnikai eszköznek, illetve egy 
szoftver önmagában tekinthető-e 
orvostechnikai eszköznek.

törölve

Or. en

Indokolás

A számítógépes program önmagában (mint olyan) nem lehet orvosi eszköz.

Módosítás, előterjesztette: Zuzana Roithová

Módosítás: 19
(20) PREAMBULUMBEKEZDÉS

Figyelembe véve, hogy az orvostechnikai 
eszközök területén a szoftverek, legyen szó 
akár önálló, akár eszközbe épített 
szoftverről, egyre fontosabb szerepet 
töltenek be, a szoftverek korszerű 
hitelesítése alapkövetelmény.

törölve

Or. en

Indokolás

A számítógépes program önmagában (mint olyan) nem lehet orvosi eszköz.

Módosítás, előterjesztette: Zuzana Roithová

Módosítás: 20
1. CIKK (1) BEKEZDÉS A) PONT I. ALPONT

1. cikk (2) bekezdés a) pont bevezető rész (90/385/EGK irányelv)
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»orvostechnikai eszköz«: minden olyan 
műszer, berendezés, készülék, szoftver, 
anyag vagy egyéb cikk, akár önmagában, 
akár bármilyen tartozékkal, többek között a 
megfelelő működéséhez szükséges 
szoftverrel együtt használják, amelyet a 
gyártó embergyógyászati felhasználásra 
tervezett a következő célra

»orvostechnikai eszköz«: minden olyan 
műszer, berendezés, készülék, anyag vagy 
egyéb cikk, akár önmagában, akár bármilyen 
tartozékkal, többek között a megfelelő 
működéséhez szükséges szoftverrel együtt 
használják, amelyet a gyártó 
embergyógyászati felhasználásra tervezett a 
következő célra

Or. en

Indokolás

A számítógépes program önmagában (mint olyan) nem lehet orvosi eszköz.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 21
1. CIKK (1) BEKEZDÉS A) PONT I. ALPONT

(a) »orvostechnikai eszköz«: minden olyan 
műszer, berendezés, készülék, szoftver, 
anyag vagy egyéb cikk, akár önmagában, 
akár bármilyen tartozékkal, többek között a 
megfelelő működéséhez szükséges 
szoftverrel együtt használják, amelyet a 
gyártó embergyógyászati felhasználásra 
tervezett a következő célra:

a) »orvostechnikai eszköz«: minden olyan 
műszer, berendezés, készülék, szoftver, 
anyag vagy egyéb cikk, akár önmagában, 
akár bármilyen tartozékkal, többek között a 
megfelelő működéséhez szükséges 
szoftverrel együtt használják, amelyet a 
gyártó embergyógyászati felhasználásra 
tervezett a következő célra:

- betegség vagy sérülés 
diagnosztizálása, megelőzése, 
figyelemmel kísérése, kezelése vagy 
enyhítése,

- betegség vagy sérülés 
diagnosztizálása, megelőzése, 
figyelemmel kísérése, kezelése vagy 
enyhítése,

- sérülés vagy fogyatékosság 
diagnosztizálása, megelőzése, 
figyelemmel kísérése, kezelése vagy 
enyhítése,

- sérülés vagy fogyatékosság 
diagnosztizálása, megelőzése, 
figyelemmel kísérése, kezelése vagy 
enyhítése,

- az anatómiai vagy élettani folyamat 
vizsgálata, helyettesítése vagy 
módosítása,

- az anatómiai vagy élettani folyamat 
vizsgálata, helyettesítése vagy 
módosítása,
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- fogamzásszabályozás, - fogamzásszabályozás

- látáskorrekció vagy a szem külső 
megjelenésének korrekciója a 
szemre történő ráhelyezéssel

és amely elsődlegesen kívánt hatását az 
emberi szervezetben vagy az emberi testen 
nem farmakológiai, immunológiai vagy 
anyagcsere útján éri el, de amelyet 
működésében ilyen módszerekkel segíthet;”

és amely elsődlegesen kívánt hatását az 
emberi szervezetben vagy az emberi testen 
nem farmakológiai, immunológiai vagy 
anyagcsere útján éri el, de amelyet 
működésében ilyen módszerekkel segíthet;”

Or. en

Indokolás

A kontaktlencsék nem orvosi rendelvényre történő értékesítése és forgalmazása EU-szerte 
elterjedt gyakorlat, és a lakosság egészségére és biztonságára nézve jelentős kockázattal 
fenyeget. A hivatásos szemorvosokkal való konzultáció vagy azok felügyeletének hiánya a 
kontaktlencsék helytelen használatának gyakoribbá válásához vezetett, ami a felhasználók 
számára általános egészségügyi kockázatokkal jár. A kontaktlencsék bármely értékesítőhelyen 
vagy megrendelésre történő forgalmazásának érvényes orvosi rendelvényhez történő kötése 
védené az egészséget és a biztonságot, egyúttal megőrizve a fogyasztók számára a választás 
lehetőségét. A Szerződés 152. cikkének (1) bekezdésével összhangban fontos, hogy az emberi 
egészség magas szintű védelmét biztosítsák valamennyi közösségi politika és tevékenység 
meghatározása és végrehajtása során, ideértve az orvosi eszközökre vonatkozó, jelenleg 
felülvizsgálat alatt álló irányelvet is.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 22
1. CIKK (1) BEKEZDÉS A) PONT

(1) Az 1. cikk az alábbiak szerint módosul: (1) Az 1. cikk az alábbiak szerint módosul:

(a) A 2. bekezdés az alábbiak szerint 
módosul: 

a) A 2. bekezdés az alábbiak szerint 
módosul: 

(i) Az a) pont helyére a következő 
rendelkezés lép:

i. Az a) pont helyére a következő 
rendelkezés lép:

„»orvostechnikai eszköz«: minden olyan 
műszer, berendezés, készülék, szoftver, 
anyag vagy egyéb cikk, akár önmagában, 

„»orvostechnikai eszköz«: minden olyan 
műszer, berendezés, készülék, szoftver, 
anyag vagy egyéb cikk, akár önmagában, 
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akár bármilyen tartozékkal, többek között a 
megfelelő működéséhez szükséges 
szoftverrel együtt használják, amelyet a 
gyártó embergyógyászati felhasználásra 
tervezett a következő célra:” 

akár bármilyen tartozékkal, többek között a 
megfelelő működéséhez szükséges 
szoftverrel együtt használják, amelyet a 
gyártó embergyógyászati felhasználásra 
tervezett a következő célra:” 

ii. (új) az a) pont a következő záró 
mondattal egészül ki:
Ennek az irányelvnek az alkalmazásában 
valamennyi kontaktlencse orvostechnikai 
eszköznek minősül.

Or. en

Indokolás

A plano kontaktlencséket jelenleg Európában nem szabályozzák orvostechnikai eszközként, 
szemben más piacok – ideértve az USA-t is – gyakorlatával, bár ugyanolyan hatásokkal és 
potenciális egészségügyi kockázatokkal bírnak a szem tekintetében, ha ezeket nem megfelelő 
módon gyártják, vagy ha szemorvossal való konzultáció és annak felügyelete nélkül 
használják. A Szerződés 152. cikkének (1) bekezdésével összhangban fontos, hogy az emberi 
egészség magas szintű védelmét biztosítsák valamennyi közösségi politika és tevékenység 
meghatározása és végrehajtása során.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 23
1. CIKK (2) BEKEZDÉS 2. PONT (ÚJ)

A 2. cikk új (2) bekezdéssel egészül ki:
A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„Forgalomba hozatal és üzembe helyezés
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(1) A tagállamok megtesznek minden 
intézkedést annak biztosítása érdekében, 
hogy az eszközök csak akkor legyenek  
forgalomba hozhatóak és/vagy üzembe 
helyzhetőek, ha megfelelnek az ebben az 
irányelvben megállapított 
követelményeknek, ezeket megfelelően 
szállítják le és szerelik fel,  karbantartják és 
rendeltetésszerűen használják.
(2) A tagállamok megtesznek továbbá 
minden intézkedést annak biztosítása 
érdekében, hogy az orvosi eszközök 
interneten, postai megrendelés útján vagy 
más alternatív forgalmazási csatornán 
keresztül történő értékesítése ne jelentsen 
kockázatot a fogyasztók egészségére és 
biztonságára, illetve hogy az ezen 
irányelvben megállapított valamennyi 
rendelkezésnek eleget tegyenek.”

Or. en

Indokolás

A kontaktlencsék interneten, postai megrendelés útján vagy más alternatív forgalmazási 
csatornán keresztül történő értékesítése egyre gyakoribb számos európai országban, és az 
európai polgárok számára potenciális egészségügyi kockázatot jelent, mivel ezek esetében 
nem történik szemorvossal való konzultáció, illetve tanácsadás. A Szerződés 152. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban fontos, hogy az emberi egészség magas szintű védelmét biztosítsák 
valamennyi közösségi politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során.

Módosítás, előterjesztette: Zuzana Roithová

Módosítás: 24
2. CIKK (1) BEKEZDÉS A) PONT, I. ALPONT

1. cikk (2) bekezdés a) pont bevezető rész (93/42/EGK irányelv)

»orvostechnikai eszköz«: minden olyan 
műszer, berendezés, készülék, szoftver 
anyag vagy egyéb cikk, akár önmagában, 

»orvostechnikai eszköz«: minden olyan 
műszer, berendezés, készülék, anyag vagy 
egyéb cikk, akár önmagában, akár bármilyen 
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akár bármilyen tartozékkal, többek között a 
megfelelő működéséhez szükséges 
szoftverrel együtt használják, amelyet a 
gyártó emberekkel kapcsolatos 
felhasználásra tervezett a következő célra:

tartozékkal, többek között a megfelelő 
működéséhez szükséges szoftverrel együtt 
használják, amelyet a gyártó emberekkel 
kapcsolatos felhasználásra tervezett a 
következő célra:

Or. en

Indokolás

A számítógépes program önmagában (mint olyan) nem lehet orvosi eszköz.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 25
2. CIKK (2) BEKEZDÉS

- rendelésre készült eszköz 
forgalmazására és alkalmazására 
akkor kerül sor, ha az megfelel a 11. 
cikk és a VIII. melléklet együttes 
feltételeinek; a II.a, II.b. és a III. 
osztályba sorolt eszközökhöz a VIII. 
mellékletben hivatkozott nyilatkozat 
tartozik, amely nevesített beteghez 
kerül.

- rendelésre készült eszköz 
forgalmazására és alkalmazására 
akkor kerül sor, ha az megfelel a 11. 
cikk és a VIII. melléklet együttes 
feltételeinek; a II.a, II.b. és a III. 
osztályba sorolt eszközökhöz a VIII. 
mellékletben hivatkozott nyilatkozat 
tartozik, amely egyértelműen 
azonosítható beteghez kerül, saját 
kérésére. A nyilatkozat alapvetően 
az utolsó értékesítőnél marad, és 
bármikor rendelkezésre áll. A 
nyilatkozatból a gyártó 
egyértelműen azonosítható.

Or. en

Indokolás

Adatvédelmi okokból lehetségesnek kell lennie a beteg személyazonosságának kódolás útján 
történő védelmének. 
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A beteget általában kevésbé érdekli a gyártó. Ezért aránytalanul magasnak tűnik az a költség 
és erőfeszítés, ami abból adódik, hogy minden egyes személy nyilatkozatot vihessen haza 
magával. Mindenesetre hasznosabb lenne, ha az orvos tárolná az információkat. A 
nyilatkozatnak egyértelműen azonosítania kell a gyártót. Lehetnek olyan esetek, amikor a név 
nem elegendő.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 26
2. CIKK (6) BEKEZDÉS

 2. cikk (6) bekezdés (új):
A szöveg a következő 13. cikkel egészül ki:
„Kontaktlencsékre vonatkozó külön eljárás

(1) A kontaktlencsék széles körű 
használata, illetve ezeknek a nem 
orvosi rendelvényre történő 
értékesítésével és forgalmazásával 
kapcsolatos kockázatok miatt külön 
ezt a cikket minden kontaktlencsére 
alkalmazni kell.

(2) A tagállamok valamennyi 
értékesítőhelyen érvényes orvosi 
rendelvényhez kötik valamennyi 
kontaktlencse értékesítését és 
forgalmazását az európai fogyasztók 
egészségének és biztonságának 
védelme érdekében, fenntartva 
ugyanakkor a választás szabadságát 
a jóváhagyott üzlet vagy 
értékesítőhely tekintetében”

Or. en

Indokolás

A kontaktlencsék nem rendelvényre történő értékesítése és forgalmazása EU-szerte elterjedt 
gyakorlat, és a lakosság egészségére és biztonságára nézve jelentős kockázatot képvisel. A 
hivatásos szemorvosokkal való konzultáció vagy az ilyen felügyelet hiánya a kontaktlencsék 
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helytelen használatának fokozódásához vezetett, ami a felhasználók számára általános 
egészségügyi kockázatokkal jár. A kontaktlencsék bármely értékesítőhelyen vagy rendelésre 
történő forgalmazásának érvényes orvosi rendelvényhez  kötése védi az egészséget és a 
biztonságot, egyúttal megőrizve a fogyasztók számára a választás lehetőségét. A Szerződés 
152. cikkének (1) bekezdésével összhangban fontos, hogy az emberi egészség magas szintű 
védelmét biztosítsák valamennyi közösségi politika és tevékenység meghatározása és 
végrehajtása során, ideértve a jelenleg felülvizsgált, orvosi eszközökre vonatkozó irányelvet 
is.

Módosítás, előterjesztette: Charlotte Cederschiöld

Módosítás: 27
2. CIKK (17) BEKEZDÉS (2)

It shall be accompanied by the 
identification number of the notified body 
responsible for implementation of the 
procedures set out in Annexes II, IV V and 
VI.  

törölve

Or. en

Indokolás

Ez az előírás jelentős költségeket eredményez akkor, ha a vállalat váltani kíván értesített 
szervet, vagy azt váltania kell. Az európai adatbanknak köszönhetően (lásd a 14a. cikket) a 
hatóságok már így is nyomon tudják követni, hogy mely értesített szerv hagyta jóvá a 
vállalatokat és a termékeket.   

Módosítás, előterjesztette: Zuzana Roithová

Módosítás: 28
I. MELLÉKLET 1. PONT A) ALPONT 

9. szakasz hetedik francia bekezdés (90/385/EGK irányelv) 

A szoftvert tartalmazó eszköz vagy az 
önmagában orvosi szoftvernek minősülő 
eszköz vonatkozásában a szoftvert modern 
módszerekkel kell hitelesíttetni, figyelembe 

A szoftvert tartalmazó eszköz 
vonatkozásában a szoftvert modern 
módszerekkel kell hitelesíttetni, figyelembe 
véve a fejlesztés élettartamára, a 
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véve a fejlesztés élettartamára, a 
kockázatkezelésre, a hitelesítésre és 
tanúsításra vonatkozó irányelveket.

kockázatkezelésre, a hitelesítésre és 
tanúsításra vonatkozó irányelveket.

Or. en

Indokolás

A számítógépes program önmagában (mint olyan) nem lehet orvosi eszköz

Módosítás, előterjesztette: Charlotte Cederschiöld

Módosítás: 29
II. MELLÉKLET 1. PONT B) ALPONT

„7.4. Amikor az eszköz szerves részét 
képezi olyan anyag, amely önmagában 
használva a 2001/83/EK irányelv 1. 
cikkének meghatározása értelmében 
gyógyszerkészítménynek tekinthető, és 
alkalmas arra, hogy eszközt kiegészítve 
hasson az emberi szervezetre, az anyag 
minőségét, biztonságos voltát és 
hasznosságát a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott módszerek alapján kell 
tanúsítani.

„7.4. Amikor az eszköz szerves részét 
képezi olyan anyag, amely önmagában 
használva a 2001/83/EK irányelv 1. 
cikkének meghatározása értelmében 
gyógyszerkészítménynek tekinthető, és 
alkalmas arra, hogy eszközt kiegészítve 
hasson az emberi szervezetre, az anyag 
minőségét, biztonságos voltát és 
hasznosságát a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott módszerek alapján kell 
tanúsítani.

Az anyag hasznosságának igazolására az 
értesített szerv rendelkezik 
felhatalmazással, és az EMEA vagy a 
tagállam által kijelölt illetékes hatóságok 
szerepe mindössze az anyag minőségére és 
biztonságára vonatkozó tudományos 
vélemény megalkotása.

Or. en

Indokolás

Az értesített szervek és az EMEA/illetékes hatóságok szerepének egyértelművé tétele 
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megakadályozza, hogy a teljes mértékben dokumentált, integrált orvosi anyagokat tartalmazó 
orvosi eszközök jóváhagyása a gyakorlatban a gyógyszerekéhez hasonló módon történjék, ami 
aránytalan költségeket és ráfordított időt eredményezne anélkül, hogy a betegek számára 
tényleges előnyökkel járna. 

Módosítás, előterjesztette: Zuzana Roithová

Módosítás: 30
II. MELLÉKLET, 1.PONT, E) ALPONT

I. melléklet 12. szakasz 1. pont a) alpont (93/42/EGK irányelv)

A szoftvert tartalmazó eszköz vagy az 
önmagában orvosi szoftvernek minősülő 
eszköz vonatkozásában a szoftvert modern 
módszerekkel kell hitelesíttetni, figyelembe 
véve a fejlesztés élettartamára, a 
kockázatkezelésre, a hitelesítésre és 
tanúsításra vonatkozó irányelveket

A szoftvert tartalmazó eszköz 
vonatkozásában a szoftvert modern 
módszerekkel kell hitelesíttetni, figyelembe 
véve a fejlesztés élettartamára, a 
kockázatkezelésre, a hitelesítésre és 
tanúsításra vonatkozó irányelveket

Or. en

Indokolás

A számítógépes program önmagában (mint olyan) nem lehet orvosi eszköz

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 31
II. MELLÉKLET (1) BEKEZDÉS E) PONT 

12.1a A szoftvert tartalmazó eszköz vagy az 
önmagában orvosi szoftvernek minősülő 
eszköz vonatkozásában a szoftvert modern 
módszerekkel kell hitelesíttetni, figyelembe 
véve a fejlesztés élettartamára, a 
kockázatkezelésre, a hitelesítésre és 
tanúsításra vonatkozó irányelveket.

12.1a A szoftvert tartalmazó eszköz 
vonatkozásában a szoftver szempontjából 
figyelembe kell venni a fejlesztés 
élettartamára, a kockázatkezelésre, a 
hitelesítésre és tanúsításra vonatkozó 
irányelveket.

Or. en
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Indokolás

A „hitelesítés” kifejezést meg kell változtatni a szükségtelen adatok gyűjtésének 
megakadályozása érdekében

Módosítás, előterjesztette: Charlotte Cederschiöld

Módosítás: 32
II. MELLÉKLET 1. PONT G) ALPONT II. PONT

(ii) a b) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

ii. a b) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

„(b) részletes adatok – többek között a 
nemzetközileg alkalmazott generikus 
orvostechnikai készülékek 
nómenklatúrájának kódja – amelyek 
szigorúan ahhoz szükségesek, hogy a 
felhasználó azonosíthassa az eszközt és a 
csomagolás tartalmát;”

„b) részletes adatok, amelyek szigorúan 
ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó 
azonosíthassa az eszközt és a csomagolás 
tartalmát.

Or. en

Indokolás

A további kódoknak a termékeken, csomagoláson és használati utasításon való feltüntetése 
csak az igazgatási költségek emelkedésével jár anélkül, hogy a betegek számára bármilyen 
előnyt kínálna. A GMDN-kódokat már használják felügyeleti jelentéstételi célokból, ilyen 
módon lehetővé téve, hogy a hatóságok az esetleges kockázatot felmérhessék.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 33
II. MELLÉKLET 8. PONT E) ALPONT

5. Rendelésre készült eszköz 
vonatkozásában a gyártó kötelezettséget 
vállal, hogy szisztematikus eljárásrendet 
foganatosít és frissít, amelynek segítségével 

5. Rendelésre készült eszköz 
vonatkozásában a gyártó kötelezettséget 
vállal, hogy felülvizsgálja a gyártás utáni 
szakaszban szerzett tapasztalatokat és a 
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felülvizsgálja az eszközzel kapcsolatban a 
gyártás utáni szakaszban szerzett 
tapasztalatokat, beleértve a X. melléklet 
rendelkezéseit, és a megfelelő módon végez 
el minden szükséges korrekciót. Ez a 
kötelezettségvállalás azt is jelenti, hogy a 
gyártó, amint tudomást szerzett róluk, 
haladéktalanul köteles értesíteni az illetékes 
hatóságokat az alábbi eseményekről:

megfelelő módon végez el minden 
szükséges korrekciót. Ez a 
kötelezettségvállalás azt is jelenti, hogy a 
gyártó, amint tudomást szerzett róluk, 
haladéktalanul köteles értesíteni az illetékes 
hatóságokat az alábbi eseményekről, 
eseményközeli helyzetekről és a vonatkozó 
korrekciós intézkedésről:

Or. en

Indokolás

A rendelésre készült eszközök gyártói tudják legjobban nyomon követni termékeiket, mivel a 
szóban forgó betegeket névről ismerik. Az itt hivatkozott szisztematikus eljárás (az ISO 13485 
bevezetése) évente 2000–5000 EUR többletköltséget jelentene a fogtechnikusok, látszerészek, 
hallókészülék-készítők és ortopéd cipészek stb. számára. Ez nem indokolható, és az általános 
megfogalmazás ezt a kockázatot is elhárítja.

Módosítás, előterjesztette: Zuzana Roithová

Módosítás: 34
II. MELLÉKLET (9) BEKEZDÉS A) PONT

IX. melléklet I. fejezet 1. szakasz 4. pont (93/42/EGK irányelv)

Az önálló szoftver aktív orvostechnikai 
eszköznek tekintendő

törölve

Or. en

Indokolás

A számítógépes program önmagában (mint olyan) nem lehet orvosi eszköz
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