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Módosítás 9
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök tekintetében a 
belső piac működésének biztosítására 
törekszik, aminek alapja a magas szintű 
egészségvédelem. A rendelet ugyanakkor 
magas szintű minőségi és biztonsági 
szabványokat állapít meg az eszközökre, 
hogy választ adjon az ezen termékekkel 
kapcsolatban gyakran felmerülő 
biztonságossági aggályokra. A rendelet 
párhuzamosan törekszik mindkét célkitűzés 
megvalósítására, amelyek 
elválaszthatatlanok egymástól, ugyanakkor 
egyik sincs a másiknak alárendelve. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
114. cikke fényében ez a rendelet 
harmonizálja az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök és tartozékaik 
forgalomba hozatalának és üzembe 
helyezésének szabályait az uniós piacon, 
amely ezáltal profitálhat az áruk szabad 
mozgása elvének előnyeiből. Az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 168. 
cikke (4) bekezdésének c) pontja fényében 
ez a rendelet magas minőségi és biztonsági 
szabványokat állapít meg ezen eszközökre, 
többek között annak biztosításával, hogy a 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálatok 
keretében szerzett adatok megbízhatóak és 
megalapozottak legyenek, és a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatokban részt vevő 
alanyok biztonsága védve legyen.

(2) Ez a rendelet az in vitro orvostechnikai 
eszközök tekintetében a belső piac 
működésének biztosítására törekszik, 
aminek alapja a magas szintű 
egészségvédelem az egészségügyi 
szakemberek, a betegek és a felhasználók, 
valamint a hulladékkezelők esetében 
egyaránt. A rendelet ugyanakkor magas 
szintű minőségi és biztonsági szabványokat 
állapít meg az eszközökre, hogy választ 
adjon az ezen termékekkel kapcsolatban 
gyakran felmerülő biztonságossági 
aggályokra. A rendelet párhuzamosan 
törekszik mindkét célkitűzés 
megvalósítására, amelyek 
elválaszthatatlanok egymástól, és egyik 
sincs a másiknak alárendelve. Az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 114. 
cikke fényében ez a rendelet harmonizálja 
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök és tartozékaik forgalomba 
hozatalának és üzembe helyezésének 
szabályait az uniós piacon, amely ezáltal 
profitálhat az áruk szabad mozgása elvének 
előnyeiből. Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 168. cikke (4) 
bekezdésének c) pontja fényében ez a 
rendelet magas minőségi és biztonsági 
szabványokat állapít meg ezen eszközökre, 
többek között annak biztosításával, hogy a 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálatok 
keretében szerzett adatok megbízhatóak és 
megalapozottak legyenek, és a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatokban részt vevő 
alanyok biztonsága védve legyen

Or. fr
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Módosítás 10
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jelenlegi szabályozási megközelítés 
kulcselemeit, mint pl. a kijelölt szervezetek 
felügyeletét, a kockázatok szerinti 
osztályozást, a megfelelőségértékelési 
eljárásokat, a klinikai vizsgálatokat és 
klinikai bizonyítékot, a vigilanciát és a 
piacfelügyeletet jelentősen meg kell 
erősíteni, ezzel párhuzamosan pedig az 
egészség és biztonság javítása érdekében 
olyan rendelkezéseket kell bevezetni, 
amelyek az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökkel kapcsolatban 
biztosítják az átláthatóságot és 
nyomonkövethetőséget.

(3) A jelenlegi szabályozási megközelítés 
kulcselemeit, mint pl. a kijelölt szervezetek 
felügyeletét, a kockázatok szerinti 
osztályozást, a megfelelőségértékelési 
eljárásokat, a klinikai vizsgálatokat és 
klinikai bizonyítékot, a vigilanciát és a 
piacfelügyeletet jelentősen meg kell 
erősíteni, ezzel párhuzamosan pedig az 
egészségügyi szakemberek, a betegek, a 
felhasználók és a hulladékanyagok 
ártalmatlanítási láncában tevékenykedők 
egészségének és biztonságának javítása 
érdekében olyan rendelkezéseket kell 
bevezetni, amelyek az in vitro eszközökkel 
kapcsolatban biztosítják az átláthatóságot 
és nyomonkövethetőséget.

Or. fr

Módosítás 11
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A működésben lévő mágneses 
rezonanciás képalkotó berendezések 
(MRI) közelében dolgozó személyek 
megfelelő védelmének biztosítása 
érdekében a munkavállalók fizikai 
tényezők (elektromágneses terek) 
hatásából keletkező kockázatoknak való 
expozíciójára vonatkozó egészségügyi és 
biztonsági minimumkövetelményekről 
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szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre kell hivatkozni (20. egyedi 
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke 
(1) bekezdésének értelmében)1.
______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr

Módosítás 12
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A nemzetközi útmutatásokon alapuló 
egyedi eszközazonosító (UDI) rendszer 
által az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök 
nyomonkövethetőségének hatására a 
váratlan események bejelentései 
javulásának, a célirányos helyszíni 
biztonsági korrekciós intézkedéseknek és 
az illetékes hatóságok által végzett 
figyelemmel kísérés javulásának 
köszönhetően várhatóan jelentősen javulnia 
kell az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök forgalomba 
hozatal utáni biztonságosságának. A 
rendszer segít egyben az orvosi hibák 
csökkentésében és a hamisított eszközök 
elleni küzdelemben is. Az egyedi 
eszközazonosító rendszer használata 
továbbá a kórházak vásárlási politikáját és 
készletkezelését is javítja.

(27) A nemzetközi útmutatásokon alapuló 
egyedi eszközazonosító rendszer által az in 
vitro orvostechnikai eszközök 
nyomonkövethetőségének hatására a javuló 
esetbejelentésnek, a célirányos helyszíni 
biztonsági korrekciós intézkedéseknek és 
az illetékes hatóságok által végzett 
figyelemmel kísérés javulásának 
köszönhetően várhatóan jelentősen javulnia 
kell az in vitro orvostechnikai eszközök 
forgalomba hozatal utáni 
biztonságosságának. Segít egyben az 
orvosi hibák csökkentésében és a 
hamisított eszközök elleni küzdelemben is. 
Az egyedi eszközazonosító rendszer 
használata továbbá a kórházak vásárlási és 
hulladékártalmatlanítási politikáját és 
készletkezelését is javítja.

Or. fr

Módosítás 13
Philippe Boulland
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Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az átláthatóság és a jobb tájékoztatás 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a betegek és 
az egészségügyi szakemberek 
megalapozott döntéseket tudjanak hozni, a 
szabályozási döntéshozatalhoz szilárd 
alapra kerüljön, és kialakuljon a 
szabályozási rendszerbe vetett bizalom.

(28) Az átláthatóság és a jobb tájékoztatás 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a betegek és 
az egészségügyi szakemberek, valamint 
minden más érintett személy megalapozott 
döntéseket tudjon hozni, a szabályozási 
döntéshozatalhoz szilárd alapra kerüljön, és 
kialakuljon a szabályozási rendszerbe 
vetett bizalom.

Or. fr

Módosítás 14
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Egy kulcsfontosságú szempont egy 
olyan központi adatbázis létrehozása, 
amely integrálja a különböző elektronikus 
rendszereket, amelynek az egyedi 
eszközazonosító szerves részét képezi, 
továbbá összegyűjti és feldolgozza a 
forgalomban lévő in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökkel, ezenkívül a 
releváns gazdasági szereplőkkel, a 
tanúsítványokkal, a beavatkozással járó 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálatokkal 
vagy egyéb, a vizsgálat alanyaira nézve 
kockázatot rejtő, klinikai teljesítőképesség-
vizsgálatokkal, továbbá a vigilanciával és a 
piacfelügyelettel kapcsolatos 
információkat. Az adatbázis célja az 
általános átláthatóság fokozása, a 
gazdasági szereplők, a kijelölt szervezetek 
vagy megbízók és a tagállamok közötti, 
valamint a tagállamok egymás közötti, 
valamint a tagállamok és a Bizottság 
közötti információáramlás ésszerűsítése és 

(29) Egy kulcsfontosságú szempont egy 
olyan központi adatbázis létrehozása, 
amely integrálja a különböző elektronikus 
rendszereket, amelynek az egyedi 
eszközazonosító szerves részét képezi, 
továbbá összegyűjti és feldolgozza a 
forgalomban lévő in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökkel, ezenkívül a 
releváns gazdasági szereplőkkel, a 
tanúsítványokkal, a beavatkozással járó 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálatokkal 
vagy egyéb, a vizsgálat alanyaira nézve 
kockázatot rejtő, klinikai teljesítőképesség-
vizsgálatokkal, továbbá a vigilanciával és a 
piacfelügyelettel kapcsolatos 
információkat. Az adatbázis célja az 
általános átláthatóság fokozása, a 
gazdasági szereplők, a kijelölt szervezetek 
vagy megbízók és a tagállamok közötti, 
valamint a tagállamok egymás közötti, 
valamint a tagállamok és a Bizottság 
közötti információáramlás ésszerűsítése és 



AM\934291HU.doc 7/10 PE510.535v01-00

HU

megkönnyítése, hogy el lehessen kerülni a 
jelentéstételi követelmények 
megtöbbszörözését, és javítani lehessen a 
tagállamok közötti koordinációt. A belső 
piacon mindezt csak uniós szinten lehet 
hatékonyan biztosítani, ezért a 
Bizottságnak tovább kell fejlesztenie, és 
megfelelően kell kezelnie az 
orvostechnikai eszközök európai 
adatbankját (Eudamed) az orvostechnikai 
eszközök európai adatbankjáról szóló, 
2010. április 19-i 2010/227/EU bizottsági 
határozattal létrehozott adatbank 
továbbfejlesztése révén.

megkönnyítése, hogy el lehessen kerülni a 
jelentéstételi követelmények 
megtöbbszörözését, és javítani lehessen a 
tagállamok közötti koordinációt. Az 
adatbázis lehetővé teszi a gyógyászati 
készülékek Unión kívülre történő 
adományozása vagy kivitele nyomon 
követésének biztosítását is. A belső piacon 
mindezt csak uniós szinten lehet 
hatékonyan biztosítani, ezért a 
Bizottságnak tovább kell fejlesztenie, és 
megfelelően kell kezelnie az 
orvostechnikai eszközök európai 
adatbankját (Eudamed) az orvostechnikai 
eszközök európai adatbankjáról szóló, 
2010. április 19-i 2010/227/EU bizottsági 
határozattal létrehozott adatbank 
továbbfejlesztése révén.

Or. fr

Módosítás 15
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Ahhoz, hogy javuljon az egészségügy 
és a biztonság a piacon forgalomba hozott 
eszközökkel kapcsolatban, a balesetek és 
helyszíni biztonsági korrekciós 
intézkedések bejelentését szolgáló uniós 
szintű központi portál létrehozásával 
hatékonyabbá kell tenni az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
vigilancia- rendszerét.

(48) Ahhoz, hogy javuljon az egészségügy 
és a biztonság a piacon forgalomba hozott 
eszközökkel kapcsolatban, a balesetek és 
helyszíni biztonsági korrekciós 
intézkedések Európában és az Unión kívül 
történő bejelentését szolgáló uniós szintű 
központi portál létrehozásával 
hatékonyabbá kell tenni az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
vigilancia- rendszerét.

Or. fr

Módosítás 16
Philippe Boulland
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 55 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) „helyszíni biztonsági feljegyzés”: egy 
helyszíni biztonsági korrekciós 
intézkedéssel kapcsolatban a gyártó által a 
felhasználóknak vagy vásárlóknak küldött 
információk,

(55) „helyszíni biztonsági feljegyzés”:  egy 
helyszíni biztonsági korrekciós 
intézkedéssel kapcsolatban a gyártó által a 
felhasználóknak, a hulladékanyagok 
kezelőinek vagy a vásárlóknak küldött 
információk;

Or. fr

Módosítás 17
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A műszaki fejlődés, és bármely olyan 
információ fényében, amely az 59−73 
cikkekben leírt vigilanciai és 
piacfelügyeleti tevékenységek során 
újonnan válik ismertté, a Bizottság a 85. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el a 
következőkről:

(4) A műszaki fejlődés, és bármely olyan 
információ fényében, amely az 59–73. 
cikkekben leírt vigilanciai és 
piacfelügyeleti tevékenységek során 
újonnan válik ismertté, a Bizottság, miután 
konzultált az érdekeltekkel, köztük az 
egészségügyi dolgozók szervezeteivel és a 
gyártók szövetségeivel, a 85. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el a következőkről:

Or. cs

Módosítás 18
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
42 bekezdés – 6 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az ellenőrzés során végig figyelembe 
kell venni az érdekelt felek, köztük a 
betegek és az egészségügyi dolgozók 
szervezeteinek, valamint a gyártók 
szövetségeinek véleményét.

Or. cs

Módosítás 19
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megteszik a megfelelő 
lépéseket annak biztosítására, hogy a 
területükön történt balesetekkel vagy a 
területükön meghozott vagy meghozni 
tervezett helyszíni biztonsági korrekciós 
intézkedésekkel kapcsolatos, és az 59. cikk 
szerint tudomásukra jutott minden 
információt az illetékes hatóságuk 
központilag értékeljen, lehetőség szerint a 
gyártóval együtt.

A tagállamok megteszik a megfelelő 
lépéseket annak biztosítására, hogy a 
területükön történt balesetekkel vagy a 
területükön meghozott vagy meghozni 
tervezett helyszíni biztonsági korrekciós 
intézkedésekkel kapcsolatos, és az 59. cikk 
szerint tudomásukra jutott minden 
információt az illetékes hatóságuk 
központilag értékeljen, lehetőség szerint a 
gyártóval együtt. Az illetékes hatóság 
figyelembe veszi minden érdekelt fél, 
köztük a betegek és az egészségügyi 
dolgozók szervezeteinek, valamint a 
gyártók szövetségeinek véleményét.

Or. cs

Módosítás 20
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 17 pont – 17.3.2. i a alpont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) A használati utasításnak laikusok 
számára is könnyen érthetőnek kell 
lennie, és azt az érdekelt feleknek, köztük 
a betegek és az egészségügyi dolgozók 
szervezeteinek, valamint a gyártók 
szövetségeinek is meg kell vizsgálniuk.

Or. cs


