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Módosítás 75
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközöknek sajátos jellemzői vannak, 
amelyek különösen a kockázatok szerinti 
osztályozást, a megfelelőségértékelési 
eljárásokat és a klinikai bizonyítékot, 
valamint az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök ágazatát érintik, 
és amely jellemzők miatt ezen eszközökre 
egy, az egyéb orvostechnikai eszközökre 
vonatkozó jogszabálytól eltérő, külön 
jogszabályt kell elfogadni, miközben a két 
ágazat közös horizontális szempontjait 
össze kell hangolni.

(5) Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközöknek sajátos jellemzői vannak, 
amelyek különösen a kockázatok szerinti 
osztályozást, a megfelelőségértékelési 
eljárásokat és a klinikai bizonyítékot, 
valamint az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök ágazatát érintik, 
és amely jellemzők miatt ezen eszközökre 
egy, az egyéb orvostechnikai eszközökre 
vonatkozó jogszabálytól eltérő, külön 
jogszabályt kell elfogadni, miközben a két 
ágazat közös horizontális szempontjait 
össze kell hangolni, az uniós innováció 
szükségességének sérelme nélkül.

Or. en

Módosítás 76
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Olyan helyzetekben, ha a terméket 
gyártója nem orvosi célú használatra 
szánja, nem követelhető meg annak in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközként történő tanúsítása; ugyanígy a 
termék nem egy adott in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszköz 
tartozéka, ha azt gyártója nem kifejezetten 
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz rendeltetési céljának lehetővé 
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tételére vagy támogatására szánta.

Or. en

Módosítás 77
Margrete Auken

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Annak eldöntése, hogy egy adott 
termék a rendelet hatálya alá tartozik-e 
vagy sem, eseti alapon a tagállamok
felelősségi köre. A Bizottság szükség 
esetén eseti alapon eldöntheti, hogy egy 
adott termék az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszköznek vagy az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszköz 
tartozékának fogalommeghatározása alá 
tartozik-e.

(8) Annak eldöntése, hogy egy adott 
termék a rendelet hatálya alá tartozik-e 
vagy sem, eseti alapon a Bizottság
felelősségi köre. A Bizottság szükség 
esetén eseti alapon eldöntheti, hogy egy 
adott termék az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszköznek vagy az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszköz 
tartozékának fogalommeghatározása alá 
tartozik-e.

Or. en

Indokolás

A rendelet különböző tagállamokban történő egységes végrehajtását garantálni kell.

Módosítás 78
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Annak eldöntése, hogy egy adott 
termék a rendelet hatálya alá tartozik-e 
vagy sem, eseti alapon a tagállamok 
felelősségi köre. A Bizottság szükség 
esetén eseti alapon eldöntheti, hogy egy 
adott termék az in vitro diagnosztikai 

(8) Az összes tagállamban egységes 
besorolás biztosítása érdekében annak 
eseti alapon történő eldöntése, hogy egy 
adott termék vagy termékcsoport a rendelet 
hatálya és az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszköznek vagy az in vitro 
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orvostechnikai eszköznek vagy az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszköz 
tartozékának fogalommeghatározása alá 
tartozik-e.

diagnosztikai orvostechnikai eszköz 
tartozékának fogalommeghatározása alá 
tartozik-e, a Bizottság felelősségi köre.

Or. en

Módosítás 79
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Szakértőkből, az érdekeltek és a civil 
társadalmi szervezetek képviselőiből 
multidiszciplináris tanácsadó bizottságot 
kell létrehozni a(z) [Ref. of future 
Regulation on medical devices]/EU 
rendelet 78. cikkében meghatározott 
feltételek és módozatok szerint, a 
Bizottság, az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport és a 
tagállamok részére az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai 
eszköztechnológiák, a besorolás és e 
rendelet végrehajtása tekintetében 
történő, szükség szerinti tanácsadás 
érdekében.

Or. en

Módosítás 80
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az egészség legmagasabb szintű 
védelmének biztosítása érdekében 

(9) Az egészség legmagasabb szintű 
védelmének biztosítása érdekében 
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egyértelműsíteni és szigorítani kell az 
olyan in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökre –ideértve a méréseket és az 
eredmények szolgáltatását is – vonatkozó 
szabályokat, amelyeket kizárólag egyetlen 
egészségügyi intézményen belül gyártanak 
és használnak.

egyértelműsíteni és szigorítani kell az 
olyan in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökre – vonatkozó szabályokat, 
amelyeket kizárólag egyetlen telephelyen
belül gyártanak és használnak.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi intézmények kifejezés elhagyásra került, mivel azok nem fognak e rendelet 
hatálya alá tartozni, így a preambulumbekezdés ténylegesen a kereskedelmi laboratóriumokra 
irányul, melyek a hatályba beletartoznak.

Módosítás 81
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) figyelemmel a szubszidiaritás elvére, 
az egészségügyi intézmények 
laboratóriumain belül az adott 
környezetben való felhasználásra készített 
és kereskedelmi ügyletekben nem érintett 
eszközökre e rendelet hatálya nem terjed 
ki;

Or. en

Módosítás 82
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Kiemelkedő fontosságú, hogy a 
betegek egyértelmű tájékoztatást kapjanak 
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az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos 
súlyos eseményekről. Ezért a tagállamok 
nem adhatnak polgáraik számára 
ellentétes tanácsokat arra vonatkozóan, 
hogy súlyos esemény esetén milyen 
intézkedéseket tegyenek, a különböző 
tagállambeli betegek egyenlőtlen 
tájékoztatásának megelőzése érdekében, 
ami a betegek számára megtévesztő lehet.

Or. en

Módosítás 83
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A betegek súlyos vagy ellátatlan 
orvosi szükségletei – úgy mint az újonnan 
felmerülő patogének és ritka betegségek –
esetében az egyes egészségügyi 
intézmények számára lehetőséget kell adni 
az eszközök házon belüli gyártására, 
módosítására és használatára, és ezzel 
nem kereskedelmi és rugalmas keretben 
azon konkrét szükségletek kiszolgálására, 
melyek rendelkezésre álló CE-jelölésű 
eszközzel nem szolgálhatók ki.

Or. en

Indokolás

A javaslat megszünteti az egészségügyi intézmények azon lehetőségét, hogy D. osztályba 
tartozó eszközöket gyártsanak vagy módosítsanak. Vannak kereskedelmileg elérhető, IV. 
osztályba sorolt eszközökkel nem kiszolgálható betegszükségletek, úgy mint a nagyon ritka 
betegségek diagnosztizálása vagy pedig az újonnan felmerülő patogének azonosítása. Az 
egészségügyi intézmények kulcsszerepet töltenek be a közegészség védelmében ezen eszközök 
házon belüli előállításával. E módosítások célja e közegészségügyi funkció megőrzése, 
miközben kiemelkedő jelentőségű a betegek biztonságának biztosítása.



PE510.740v01-00 8/103 AM\935941HU.doc

HU

Módosítás 84
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Az egészségügyi intézményeken kívüli 
laboratóriumokban gyártott és 
forgalomba hozatal nélkül használatba 
vett eszközök e rendelet hatálya alá 
tartoznak.

Or. en

Módosítás 85
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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 (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, a gyógyszertárak és a 
nagykereskedelem vásárlási politikáját és 
készletkezelését is javítja. Az egyedi 
eszközazonosító (UDI) rendszernek 
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kompatibilisnek kell lennie más, a piacon 
már elérhető rendszerekkel.

Or. de

Módosítás 86
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

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 (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, nagykereskedők és 
gyógyszerészek vásárlási politikáját és 
készletkezelését is javítja, és összhangban 
kell állnia az ezekre más bevezetett 
hitelesítési rendszerekkel.

Or. en

Indokolás

Valószínű, hogy a hamisított gyógyszerekkel foglalkozó irányelv értelmében elektronikus 
gyógyszer-hitelesítési rendszer kerül majd bevezetésre. Fontos, hogy az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök és a gyógyszerek rendszerei kompatibilisek legyenek. Egyébként ez 
jelentős és esetlegesen kezelhetetlen terhet fog jelenteni az ellátási lánc mindkét termékkel 



PE510.740v01-00 10/103 AM\935941HU.doc

HU

foglalkozó szereplői számára.

Módosítás 87
Dagmar Roth-Behrendt

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 célfelhasználók 
számára megfelelően kínált 
információkhoz való megfelelő hozzáférés 
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.

Or. en

Módosítás 88
Dagmar Roth-Behrendt

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 

(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, 
forgalombahozatali engedélyekkel, a 
tanúsítványokkal, a beavatkozással járó 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálatokkal 
vagy egyéb, a vizsgálat alanyaira nézve 
kockázatot rejtő, klinikai teljesítőképesség-
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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 
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.

vizsgálatokkal, továbbá a vigilanciával és a 
piacfelügyelettel kapcsolatos 
információkat. Az adatbázis célja az 
általános átláthatóság fokozása a 
nyilvánosság és az egészségügyi 
szakemberek információkhoz való 
megfelelőbb hozzáférése révén, a 
gazdasági szereplők, az Ügynökség, a 
kijelölt szervezetek vagy megbízók és a 
tagállamok közötti, valamint a tagállamok 
egymás közötti, valamint a tagállamok és a 
Bizottság közötti információáramlás 
ésszerűsítése és 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.

Or. en

Módosítás 89
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az Eudamednek a forgalmazott 
eszközökre, a releváns gazdasági 
szereplőkre és a tanúsítványokra vonatkozó 
elektronikus rendszereinek lehetővé kell 
tenniük, hogy a nyilvánosság megfelelő 
tájékoztatást kapjon az uniós piacon 
kapható eszközökről. A klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatok elektronikus 
rendszerének a tagállamok közötti 

(30) Az Eudamednek a forgalmazott 
eszközökre, a releváns gazdasági 
szereplőkre és a tanúsítványokra vonatkozó 
elektronikus rendszereinek lehetővé kell 
tenniük, hogy a nyilvánosság megfelelő 
tájékoztatást kapjon az uniós piacon 
kapható eszközökről. A klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatok elektronikus 
rendszerének a tagállamok közötti 
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együttműködés eszközeként kell 
szolgálnia, lehetővé téve a megbízók 
számára, hogy több tagállam nevében 
önkéntes alapon közös kérelmet 
nyújthassanak be, és így jelenthessék be a 
súlyos nemkívánatos eseményeket. A 
elektronikus vigilancia-rendszer lehetővé 
teszi a gyártók számára, hogy 
bejelenthessék a baleseteket és az egyéb 
bejelentendő eseményeket, és 
támogathassák a nemzeti illetékes 
hatóságok általi értékelésük koordinációját. 
A piacfelügyelet elektronikus rendszere az 
illetékes hatóságok közötti információcsere 
eszközeként szolgál.

együttműködés eszközeként kell 
szolgálnia, lehetővé téve a megbízók 
számára, hogy több tagállam nevében 
önkéntes alapon közös kérelmet 
nyújthassanak be, és így jelenthessék be a 
súlyos nemkívánatos eseményeket. A 
elektronikus vigilancia-rendszer lehetővé 
teszi a gyártók számára, hogy 
bejelenthessék a baleseteket és az egyéb 
bejelentendő eseményeket, és 
támogathassák a nemzeti illetékes 
hatóságok általi értékelésük koordinációját. 
A piacfelügyelet elektronikus rendszere az 
illetékes hatóságok közötti információcsere 
eszközeként szolgál. A vigilanciára és 
piacfelügyeletre vonatkozó információk 
rendszeres áttekintését az egészségügyi 
szakemberek és a nyilvánosság 
rendelkezésére kell bocsátani

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi szakemberek és a nyilvánosság számára hasznos lesz a vigilanciára és 
piacfelügyeletre vonatkozó információk áttekintése. Mivel ezeket az információkat minősített 
módon kell kezelni, az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport a 
megfelelő fórum ezen információk európai adatbankba történő továbbításához.

Módosítás 90
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az Eudamednek a forgalmazott 
eszközökre, a releváns gazdasági 
szereplőkre és a tanúsítványokra vonatkozó 
elektronikus rendszereinek lehetővé kell 
tenniük, hogy a nyilvánosság megfelelő 
tájékoztatást kapjon az uniós piacon 
kapható eszközökről. A klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatok elektronikus 
rendszerének a tagállamok közötti 

(30) Az Eudamednek a forgalmazott 
eszközökre, a releváns gazdasági 
szereplőkre és a tanúsítványokra vonatkozó 
elektronikus rendszereinek lehetővé kell 
tenniük, hogy a nyilvánosság és az 
egészségügyi szakemberek megfelelő 
tájékoztatást kapjanak az uniós piacon 
kapható eszközökről. Elengedhetetlen az 
Eudamed elektronikus rendszerének azon 
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együttműködés eszközeként kell 
szolgálnia, lehetővé téve a megbízók 
számára, hogy több tagállam nevében 
önkéntes alapon közös kérelmet 
nyújthassanak be, és így jelenthessék be a 
súlyos nemkívánatos eseményeket. A
elektronikus vigilancia-rendszer lehetővé 
teszi a gyártók számára, hogy 
bejelenthessék a baleseteket és az egyéb 
bejelentendő eseményeket, és 
támogathassák a nemzeti illetékes 
hatóságok általi értékelésük koordinációját. 
A piacfelügyelet elektronikus rendszere az 
illetékes hatóságok közötti információcsere 
eszközeként szolgál.

részeihez való megfelelő szintű hozzáférés 
biztosítása a nyilvánosság és az 
egészségügyi szakemberek számára, amely 
részek a közegészségügyi és 
biztonságossági szempontból esetleges 
kockázatokkal járó, in vitro 
orvostechnikai eszközökről nyújtanak 
kulcsfontosságú információkat. 
Amennyiben az ilyen hozzáférés 
korlátozott, lehetővé kell tenni –
indokolással ellátott kérelem alapján – az 
adott in vitro orvostechnikai eszközre 
vonatkozó meglévő információk 
nyilvánosságra hozatalát, kivéve, ha a 
hozzáférés korlátozását titoktartási 
kötelezettség igazolja. A klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatok elektronikus 
rendszerének a tagállamok közötti
együttműködés eszközeként kell 
szolgálnia, lehetővé téve a megbízók 
számára, hogy több tagállam nevében 
önkéntes alapon közös kérelmet 
nyújthassanak be, és így jelenthessék be a 
súlyos nemkívánatos eseményeket. Az
elektronikus vigilancia-rendszer lehetővé
teszi a gyártók számára, hogy 
bejelenthessék a baleseteket és az egyéb 
bejelentendő eseményeket, és 
támogathassák a nemzeti illetékes 
hatóságok általi értékelésük koordinációját. 
A piacfelügyelet elektronikus rendszere az 
illetékes hatóságok közötti információcsere 
eszközeként szolgál.

Or. en

Módosítás 91
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Magas kockázatú in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 

(32) C. és D. osztályba tartozó in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
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esetében a gyártóknak egy nyilvánosan 
elérhető dokumentumban össze kell 
foglalniuk az eszköz biztonságosságára és 
teljesítőképességére vonatkozó fő 
szempontokat, valamint a klinikai értékelés 
eredményeit.

esetében a gyártóknak egy nyilvánosan 
elérhető dokumentumban össze kell 
foglalniuk az eszköz biztonságosságára és 
teljesítőképességére vonatkozó fő 
szempontokat, valamint a klinikai értékelés 
eredményeit.

Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdést összhangba hozza a 24. cikkel.

Módosítás 92
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Magas kockázatú in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
esetében a gyártóknak egy nyilvánosan 
elérhető dokumentumban össze kell 
foglalniuk az eszköz biztonságosságára és 
teljesítőképességére vonatkozó fő 
szempontokat, valamint a klinikai
értékelés eredményeit.

(32) Magas kockázatú in vitro 
orvostechnikai eszközök esetében a 
gyártóknak a forgalombahozatali 
engedélyezésre irányuló eljárásban részt 
vevő nemzeti hatóság vagy az Ügynökség 
számára az adott eszköz 
biztonságosságáról és klinikai 
teljesítőképességi vonatkozásairól szóló 
teljes jelentést kell készíteniük. Az 
Eudameden keresztül a nyilvánosság 
számára elérhetővé kell tenni e jelentés 
összefoglalóját.

Or. en

Módosítás 93
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A magas kockázatú in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
esetében a hatóságokat már korai 
fázisban értesíteni kell az olyan 
eszközökről, amelyeken 
megfelelőségértékelési eljárást kell 
végezni, és fel kell őket jogosítani arra, 
hogy tudományosan megalapozott 
okokból megvizsgálhassák a kijelölt 
szervezetek által végzett előzetes értékelést, 
különös tekintettel azokra az eszközökre, 
amelyekre nem léteznek egységes műszaki 
előírások, valamint az új vagy új 
technológiát alkalmazó eszközökre, az 
olyan kategóriába tartozó eszközökre, 
amelyeknél nagy arányban léptek fel 
balesetek, illetve azokra az alapvetően 
hasonló eszközökre, amelyek esetében a 
különböző kijelölt szervezetek által végzett 
értékelésekben jelentős eltérések 
mutatkoztak. Az ebben a rendeletben 
előirányzott eljárás nem akadályoztatja a 
gyártót abban, hogy – még mielőtt 
kérelmét benyújtaná a kijelölt 
szervezetnek - önkéntesen tájékoztassa az 
illetékes hatóságot arról, hogy egy magas 
kockázatú in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszköz 
megfelelőségértékelési eljárására kérelmet 
kíván benyújtani.

törölve

Or. en

Módosítás 94
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A magas kockázatú in vitro (35) A magas kockázatú in vitro 
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diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
esetében a hatóságokat már korai fázisban 
értesíteni kell az olyan eszközökről, 
amelyeken megfelelőségértékelési eljárást 
kell végezni, és fel kell őket jogosítani arra, 
hogy tudományosan megalapozott okokból 
megvizsgálhassák a kijelölt szervezetek 
által végzett előzetes értékelést, különös 
tekintettel azokra az eszközökre, amelyekre 
nem léteznek egységes műszaki előírások, 
valamint az új vagy új technológiát 
alkalmazó eszközökre, az olyan 
kategóriába tartozó eszközökre, 
amelyeknél nagy arányban léptek fel 
balesetek, illetve azokra az alapvetően 
hasonló eszközökre, amelyek esetében a 
különböző kijelölt szervezetek által végzett 
értékelésekben jelentős eltérések 
mutatkoztak. Az ebben a rendeletben 
előirányzott eljárás nem akadályoztatja a 
gyártót abban, hogy – még mielőtt 
kérelmét benyújtaná a kijelölt szervezetnek 
- önkéntesen tájékoztassa az illetékes 
hatóságot arról, hogy egy magas kockázatú 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz megfelelőségértékelési eljárására 
kérelmet kíván benyújtani.

diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
esetében a nemzeti és uniós szinten 
illetékes hatóságokat már korai fázisban 
értesíteni kell az olyan eszközökről, 
amelyeken megfelelőségértékelési eljárást 
kell végezni, és fel kell őket jogosítani arra, 
hogy tudományosan megalapozott okokból 
megvizsgálhassák a kijelölt szervezetek 
által végzett előzetes értékelést, különös 
tekintettel azokra az eszközökre, amelyekre 
nem léteznek egységes műszaki előírások, 
valamint az új vagy új technológiát 
alkalmazó eszközökre, az olyan 
kategóriába tartozó eszközökre, 
amelyeknél nagy arányban léptek fel 
balesetek, illetve azokra az alapvetően 
hasonló eszközökre, amelyek esetében a 
különböző kijelölt szervezetek által végzett 
értékelésekben jelentős eltérések 
mutatkoztak. Az ebben a rendeletben 
előirányzott eljárás nem akadályoztatja a 
gyártót abban, hogy – még mielőtt 
kérelmét benyújtaná a kijelölt szervezetnek 
- önkéntesen tájékoztassa az illetékes 
hatóságot arról, hogy egy magas kockázatú 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz megfelelőségértékelési eljárására 
kérelmet kíván benyújtani.

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell, hogy a preambulumbekezdés mely hatóságokra hivatkozik.

Módosítás 95
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A magas kockázatú in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 

(35) A magas kockázatú in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
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esetében a hatóságokat már korai fázisban 
értesíteni kell az olyan eszközökről, 
amelyeken megfelelőségértékelési eljárást 
kell végezni, és fel kell őket jogosítani arra, 
hogy tudományosan megalapozott okokból 
megvizsgálhassák a kijelölt szervezetek 
által végzett előzetes értékelést, különös 
tekintettel azokra az eszközökre, amelyekre 
nem léteznek egységes műszaki előírások, 
valamint az új vagy új technológiát 
alkalmazó eszközökre, az olyan 
kategóriába tartozó eszközökre, 
amelyeknél nagy arányban léptek fel 
balesetek, illetve azokra az alapvetően 
hasonló eszközökre, amelyek esetében a 
különböző kijelölt szervezetek által végzett 
értékelésekben jelentős eltérések 
mutatkoztak. Az ebben a rendeletben 
előirányzott eljárás nem akadályoztatja a 
gyártót abban, hogy – még mielőtt 
kérelmét benyújtaná a kijelölt szervezetnek 
- önkéntesen tájékoztassa az illetékes 
hatóságot arról, hogy egy magas kockázatú 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz megfelelőségértékelési eljárására 
kérelmet kíván benyújtani.

esetében a hatóságokat már korai fázisban 
értesíteni kell az olyan eszközökről, 
amelyeken megfelelőségértékelési eljárást 
kell végezni, és fel kell őket jogosítani arra, 
hogy tudományosan megalapozott okokból 
megvizsgálhassák a kijelölt szervezetek 
által végzett előzetes értékelést, különös
tekintettel azokra az eszközökre, amelyekre 
nem léteznek egységes műszaki előírások, 
valamint az új vagy új technológiát 
alkalmazó eszközökre, az olyan 
kategóriába tartozó eszközökre, 
amelyeknél nagy arányban léptek fel 
balesetek, illetve azokra az alapvetően 
hasonló eszközökre, amelyek esetében a 
különböző kijelölt szervezetek által végzett 
értékelésekben jelentős eltérések 
mutatkoztak. Az ebben a rendeletben 
előirányzott eljárás nem akadályoztatja a 
gyártót abban, hogy – még mielőtt 
kérelmét benyújtaná a kijelölt szervezetnek 
- önkéntesen tájékoztassa az illetékes 
hatóságot arról, hogy egy magas kockázatú 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz megfelelőségértékelési eljárására 
kérelmet kíván benyújtani. A D. osztályba 
tartozó magas kockázatú in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
esetében létrejön a forgalomba hozatal 
engedélyezésére szolgáló eljárás.

Or. en

Módosítás 96
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) A megfelelőségértékelési eljárás 
nem vonatkozhat a D. osztályba tartozó in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökre. A D. osztályba tartozó 
innovatív eszközök vonatkozásában gyors, 
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központosított forgalomba hozatali 
engedélyezési eljárást kell létrehozni. A 
gyors, központosított forgalomba hozatali 
engedélyezési eljárást a D. osztályba 
tartozó minden más eszközre be kell 
vezetni, azzal a lehetőséggel, hogy az ilyen 
típusú eszközök gyártói ehelyett kérhessék 
a központosított forgalomba hozatali 
engedélyezési eljárást.

Or. en

Módosítás 97
Margrete Auken

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az A. osztályba tartozó in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
megfelelőségértékelési eljárását általános 
szabályként a gyártók kizárólagos 
felelősségére kell elvégezni, mivel ezen 
termékek a betegekre nézve kis kockázatot 
jelentenek. A B., C. és D. osztályba tartozó 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök esetében a kijelölt szervezetet 
megfelelő mértékben kötelező bevonni az 
eljárásba.

(38) Az A. osztályba tartozó in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
megfelelőségértékelési eljárását általános 
szabályként a gyártók kizárólagos 
felelősségére kell elvégezni, mivel ezen 
termékek a betegekre nézve kis kockázatot 
jelentenek. A B. és C. osztályba tartozó in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök esetében a kijelölt szervezetet 
megfelelő mértékben kötelező bevonni az 
eljárásba. A D. osztályba tartozó eszközök 
vonatkozásában a forgalomba hozatali 
engedélyezési eljárásnak kötelezőnek kell 
lennie.

Or. en

Módosítás 98
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az A. osztályba tartozó in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
megfelelőségértékelési eljárását általános 
szabályként a gyártók kizárólagos 
felelősségére kell elvégezni, mivel ezen 
termékek a betegekre nézve kis kockázatot 
jelentenek. A B., C. és D. osztályba tartozó 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök esetében a kijelölt szervezetet 
megfelelő mértékben kötelező bevonni az 
eljárásba.

(38) Az A. osztályba tartozó in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
megfelelőségértékelési eljárását általános 
szabályként a gyártók kizárólagos 
felelősségére kell elvégezni, mivel ezen 
termékek a betegekre nézve kis kockázatot 
jelentenek. A B. és C. osztályba tartozó in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök esetében a kijelölt szervezetet 
megfelelő mértékben kötelező bevonni az 
eljárásba. A D. osztályba tartozó in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
vonatkozásában az Ügynökség vagy a 
tagállamok részvételét kötelezővé kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 99
Margrete Auken

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) Az általános piacbiztonság 
érdekében valamennyi természetes és jogi 
személynek joga van jóhiszeműen 
nyilvánosságra hozni vagy terjeszteni 
valamely ténnyel, adattal vagy 
intézkedéssel kapcsolatos információt, ha 
e tény, adat vagy intézkedés ismeretének 
hiánya véleménye szerint veszélyt jelent az 
egészségre vagy a környezetre.

Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdés célja a közérdekű bejelentők védelme.
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Módosítás 100
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) A beavatkozással járó klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatok vagy bármely 
más klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
csak azt követően kezdődhet, hogy a 
független etikai bizottság kedvező 
értékelést adott. A tagállamoknak, 
amennyiben nem rendelkeznek még etikai 
bizottsággal, meg kell tenniük a szükséges 
intézkedéseket az ilyen jellegű bizottságok 
létrehozásához.

Or. en

Módosítás 101
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az egynél több tagállamban 
végzendő, beavatkozással járó klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatok és egyéb, a 
vizsgálat alanyaira nézve kockázatot rejtő, 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálatok 
megbízói számára lehetővé kell tenni, hogy 
az adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében csak egy közös kérelmet kelljen 
benyújtaniuk. Egy ilyen kérelem egy 
koordináló tagállam irányítása által 
megkönnyíti a tagállamok közötti 
koordinációt, ezáltal lehetővé téve a 
források megosztását és biztosítva a 
teljesítőképesség-értékelésre szánt eszköz 
egészségügyi és biztonsági szempontjai 

(45) Az egynél több tagállamban 
végzendő, beavatkozással járó klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatok és egyéb, a 
vizsgálat alanyaira nézve kockázatot rejtő, 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálatok 
megbízói számára lehetővé kell tenni, hogy 
az adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében csak egy közös kérelmet kelljen 
benyújtaniuk. Egy ilyen kérelem egy 
koordináló tagállam irányítása által 
megkönnyíti a tagállamok közötti 
koordinációt, ezáltal lehetővé téve a 
források megosztását és biztosítva a 
teljesítőképesség-értékelésre szánt eszköz 
egészségügyi és biztonsági szempontjai 
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értékelésének és a több tagállamban 
végzendő klinikai teljesítőképesség-
vizsgálat tudományos tervezésének 
következetességét. A koordinált értékelés 
nem foglalja magában a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálat alapvetően 
nemzeti, helyi és etikai szempontjainak 
értékelését, ideértve a beleegyező 
nyilatkozatot is. Mindegyik tagállamnak a 
saját maga végső felelőssége marad 
eldönteni, hogy a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatot a területén el 
lehet-e végezni.

értékelésének és a több tagállamban 
végzendő klinikai teljesítőképesség-
vizsgálat tudományos tervezésének 
következetességét. Mindegyik tagállamnak 
a saját maga végső felelőssége marad 
eldönteni, hogy a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatot a területén el 
lehet-e végezni.

Or. en

Módosítás 102
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Az egészségügyi szakembereket és a 
betegeket fel kell jogosítani arra, hogy 
nemzeti szinten harmonizált formában 
jelenthessék be a gyanítható baleseteket. 
Amikor a tagállami illetékes hatóságok 
megerősítik, hogy baleset történt, 
értesíteniük kell a gyártókat és szakmai 
partnereiket, hogy minimálisra csökkenjen 
az ilyen váratlan események 
megismétlődésének lehetősége.

(49) Az egészségügyi szakembereket és a 
betegeket fel kell jogosítani arra, hogy 
nemzeti szinten harmonizált formában 
jelenthessék be a gyanítható baleseteket, 
adott esetben a névtelenség 
garantálásával. Amikor a tagállami 
illetékes hatóságok megerősítik, hogy 
baleset történt, értesíteniük kell a gyártókat 
és szakmai partnereiket, hogy minimálisra 
csökkenjen az ilyen váratlan események 
megismétlődésének lehetősége.

Or. en

Indokolás

A VII. fejezet szerint vigilancia-eljárások csak akkor fognak megfelelően működni, ha az 
egészségügyi szakemberek úgy érezhetik, hogy a megtorlás veszélye nélkül bejelenthetik a 
baleseteket. Bizonyos körülmények között szükség lehet a névtelen közérdekű bejelentő 
védelmére, a balesetek teljes körű és őszinte bejelentésének biztosítása érdekében.
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Módosítás 103
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Az egészségügyi szakembereket és a 
betegeket fel kell jogosítani arra, hogy 
nemzeti szinten harmonizált formában 
jelenthessék be a gyanítható baleseteket. 
Amikor a tagállami illetékes hatóságok 
megerősítik, hogy baleset történt, 
értesíteniük kell a gyártókat és szakmai 
partnereiket, hogy minimálisra csökkenjen 
az ilyen váratlan események 
megismétlődésének lehetősége.

(49) A tagállamoknak minden szükséges 
intézkedést meg kell tenniük annak 
érdekében, hogy felhívják az egészségügyi 
szakemberek, a felhasználók és a betegek 
figyelmét a gyanítottan súlyos balesetek 
bejelentésének fontosságára. Az 
egészségügyi szakembereket és a betegeket 
fel kell jogosítani arra, hogy nemzeti 
szinten harmonizált formában jelenthessék 
be a gyanítható baleseteket. Amikor a 
tagállami illetékes hatóságok megerősítik, 
hogy baleset történt, a balesetek 
megismétlődése lehetőségének 
minimumra csökkentése érdekében 
értesíteniük kell a gyártókat és az 
Eudamed megfelelő elektronikus 
rendszerén keresztül jelenteniük kell az 
információkat, hogy minimálisra 
csökkenjen az ilyen események 
megismétlődésének lehetősége.

Or. en

Módosítás 104
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A tagállamok a kijelölt szervezetek 
kinevezésére és figyelemmel kísérésére 
díjakat szabnak ki, hogy biztosítsák az 
ilyen szervezetek tagállamok általi 
figyelemmel kísérésének fenntarthatóságát, 
és egyenlő versenyfeltételeket teremtsenek 

(53) A tagállamok a kijelölt szervezetek 
kinevezésére és figyelemmel kísérésére 
díjakat szabnak ki, hogy biztosítsák az 
ilyen szervezetek tagállamok általi 
figyelemmel kísérésének fenntarthatóságát, 
és egyenlő versenyfeltételeket teremtsenek 
a kijelölt szervezetek számára. Ezeknek a 
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a kijelölt szervezetek számára. díjaknak a tagállamokban 
összehasonlíthatónak kell lenniük és 
azokat nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 105
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Noha ez a rendelet nem sérti a 
tagállamok azon jogát, hogy nemzeti szintű 
tevékenységekre díjakat szabjanak ki, a 
tagállamoknak az átláthatóság biztosítása 
érdekében értesíteniük kell a Bizottságot és 
a többi tagállamot, még mielőtt elfogadják 
a díjak mértékét és felépítését.

(53) Noha ez a rendelet nem sérti a 
tagállamok azon jogát, hogy nemzeti szintű 
tevékenységekre díjakat szabjanak ki, a 
tagállamoknak az átláthatóság biztosítása 
érdekében értesíteniük kell a Bizottságot és 
a többi tagállamot, még mielőtt elfogadják 
a díjak összehasonlítható mértékét és 
felépítését.

Or. en

Módosítás 106
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
54 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54a) A tagállamoknak a kijelölt 
szervezetek tekintetében – valamennyi 
tagállam esetében összehasonlítható –
standard díjakra irányuló szabályozást 
kell elfogadniuk. A Bizottságnak 
iránymutatások biztosításával kell 
elősegítenie e díjak 
összehasonlíthatóságát. A tagállamoknak 
továbbítaniuk kell a standard díjak listáját 
a Bizottság részére, valamint biztosítaniuk 
kell, hogy a területükön nyilvántartásba 
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vett kijelölt szervezetek a 
megfelelőségértékelési tevékenységeikre 
vonatkozó standard díjak listáit 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

Or. en

Módosítás 107
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az orvostechnikai eszközökről szóló 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices] on medical devices]/EU rendelet 
78. cikkben meghatározott feltételekkel és 
módozatokkal összhangban létre kell hozni 
egy szakértői csoportot, az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportot, amely az orvostechnikai 
eszközök és az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök terén betöltött 
szerepük és szakértelmük alapján a 
tagállamok által kinevezett személyekből 
áll, hogy elvégezze az e rendelet és az 
orvostechnikai eszközökről szóló [Ref. of 
future Regulation on medical devices]/EU 
rendelettel ráruházott feladatokat, tanáccsal 
lássa el a Bizottságot, valamint támogassa 
a Bizottságot és a tagállamokat e rendelet 
harmonizált végrehajtásának 
biztosításában.

(55) Az orvostechnikai eszközökről szóló 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices] on medical devices]/EU rendelet 
78. cikkben meghatározott feltételekkel és 
módozatokkal összhangban létre kell hozni 
az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoportot, amely az 
orvostechnikai eszközök és az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
terén betöltött szerepük és szakértelmük 
alapján a tagállamok által kinevezett 
személyekből áll, hogy elvégezze az e 
rendelet és az orvostechnikai eszközökről 
szóló [Ref. of future Regulation on medical 
devices]/EU rendelettel ráruházott 
feladatokat, tanáccsal lássa el a 
Bizottságot, valamint támogassa a 
Bizottságot és a tagállamokat e rendelet 
harmonizált végrehajtásának 
biztosításában.

Or. en

Módosítás 108
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az orvostechnikai eszközökről szóló 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices] on medical devices]/EU rendelet 
78. cikkben meghatározott feltételekkel és 
módozatokkal összhangban létre kell hozni 
egy szakértői csoportot, az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportot, amely az orvostechnikai 
eszközök és az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök terén betöltött 
szerepük és szakértelmük alapján a 
tagállamok által kinevezett személyekből 
áll, hogy elvégezze az e rendelet és az 
orvostechnikai eszközökről szóló [Ref. of 
future Regulation on medical devices]/EU 
rendelettel ráruházott feladatokat, tanáccsal 
lássa el a Bizottságot, valamint támogassa 
a Bizottságot és a tagállamokat e rendelet 
harmonizált végrehajtásának 
biztosításában.

(55) Az orvostechnikai eszközökről szóló 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices] on medical devices]/EU rendelet 
78. cikkben meghatározott feltételekkel és 
módozatokkal összhangban létre kell hozni 
egy szakértői csoportot, az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportot, amely az orvostechnikai 
eszközök és az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök terén betöltött 
szerepük és szakértelmük alapján a 
tagállamok által kinevezett személyekből 
áll, hogy elvégezze az e rendelet és az 
orvostechnikai eszközökről szóló [Ref. of 
future Regulation on medical devices]/EU 
rendelettel ráruházott feladatokat, tanáccsal 
lássa el a Bizottságot, valamint támogassa 
a Bizottságot és a tagállamokat e rendelet 
harmonizált végrehajtásának 
biztosításában. Az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport tagjai feladataik ellátásának 
megkezdése előtt kötelezettségvállalási és 
érdekeltségi nyilatkozatot tesznek közzé, 
amelyben jelzik vagy minden olyan 
érdekeltség hiányát, amely sérthetné 
függetlenségüket, vagy bármely olyan 
közvetlen vagy közvetett érdekeltségüket, 
amely függetlenségüket sértheti. E 
nyilatkozatokat a Bizottságnak 
ellenőriznie kell.

Or. en

Módosítás 109
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Annak érdekében, hogy az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök, a 
releváns gazdasági szereplők és a 
tanúsítványok regisztrációjára való átállás 
zavartalan legyen, a releváns 
információknak az e rendelet által 
létrehozott uniós szintű elektronikus 
rendszeren keresztül történő továbbítására 
irányuló kötelezettség teljes mértékben 
csak az e rendelet alkalmazásától számított 
18 hónappal lép érvénybe. Ezen átmeneti 
időszakban a 98/79/EK irányelv 10. cikke 
és 12. cikke (1) bekezdésének a) és b) 
pontja hatályban marad. Ugyanakkor azok 
a gazdasági szereplők és kijelölt 
szervezetek, amelyek regisztrálják magukat 
a releváns, uniós szintű elektronikus 
rendszerekbe, úgy tekintendők, hogy 
megfelelnek az irányelvnek a kétszeres 
regisztrálás elkerülése érdekében hozott 
rendelkezései szerint a tagállamok által 
elfogadott regisztrációs követelményeknek.

(65) Annak érdekében, hogy az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök, a 
releváns gazdasági szereplők és a 
tanúsítványok regisztrációjára való átállás 
zavartalan legyen, a releváns 
információknak az e rendelet által 
létrehozott uniós szintű elektronikus 
rendszeren keresztül történő továbbítására 
irányuló kötelezettség teljes mértékben az e 
rendelet alkalmazásától számított 12
hónappal lép érvénybe. Ezen átmeneti 
időszakban a 98/79/EK irányelv 10. cikke 
és 12. cikke (1) bekezdésének a) és b) 
pontja hatályban marad. Ugyanakkor azok 
a gazdasági szereplők és kijelölt 
szervezetek, amelyek regisztrálják magukat 
a releváns, uniós szintű elektronikus 
rendszerekbe, úgy tekintendők, hogy 
megfelelnek az irányelvnek a kétszeres 
regisztrálás elkerülése érdekében hozott 
rendelkezései szerint a tagállamok által 
elfogadott regisztrációs követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus rendszer létfontosságú szerepet tölt be a rendeletben, és azt 12 év után be kell 
vezetni és teljesen működőképessé kell tenni.

Módosítás 110
Margrete Auken

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet nem érinti azokat a 
nemzeti jogszabályokat, amelyek előírják, 
hogy bizonyos eszközöket csak orvosi 
rendelvényre lehet kiadni.

(6) Ez a rendelet nem érinti azokat a 
nemzeti jogszabályokat, amelyek előírják, 
hogy bizonyos eszközöket csak orvosi 
rendelvényre lehet kiadni. Az e rendelettel 
kizárólag orvosi rendelvényre kaphatónak 
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minősített eszközök közvetlenül a 
fogyasztók számára történő reklámozása 
jogellenes.
A következő eszközök csak orvosi 
rendelvényre kaphatóak:
1. D. osztályba tartozó eszközök
2. A C. osztályba tartozó, következő 
kategóriájú eszközök:
a) genetikai vizsgálati eszközök;
b) kísérő diagnosztika.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 85. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, hogy az érdekeltekkel való 
konzultációt követően döntsön az 
önellenőrzésre szolgáló eszközökről és 
más, C. kategóriába tartozó 
vizsgálatokról.

Or. en

Módosítás 111
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Mairead McGuinness, 
Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet nem érinti azokat a 
nemzeti jogszabályokat, amelyek előírják, 
hogy bizonyos eszközöket csak orvosi 
rendelvényre lehet kiadni.

(6) Ez a rendelet előírja, hogy egyes 
eszközök csak orvosi rendelvényre 
lehetnek kaphatóak, de nem érinti azokat a 
nemzeti jogszabályokat, amelyek előírják, 
hogy bizonyos más eszközöket csak orvosi 
rendelvényre lehet kiadni. Az e rendelettel 
kizárólag orvosi rendelvényre kaphatónak 
minősített eszközök közvetlenül a 
fogyasztók számára történő reklámozása 
jogellenes.
A következő eszközök csak orvosi 
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rendelvényre kaphatóak:
1. D. osztályba tartozó eszközök
2. A C. osztályba tartozó, következő 
kategóriájú eszközök:
a) genetikai vizsgálati eszközök;
b) kísérő diagnosztika.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 85. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, hogy az érdekeltekkel való 
konzultációt követően döntsön más, C. 
kategóriába tartozó vizsgálatokról.

Or. en

Módosítás 112
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– betegség diagnosztizálása, megelőzése, 
figyelemmel kísérése, kezelése vagy 
enyhítése,

– betegség diagnosztizálása, megelőzése, 
figyelemmel kísérése, előrejelzése, 
prognózisa, kezelése vagy enyhítése,

Or. en

Indokolás

Ezen eszközök kulcsfunkciója az előrejelzés és a prognózis.

Módosítás 113
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „olyan árucikk, amely nem in vitro 3. „olyan árucikk, amely nem in vitro 
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diagnosztikai orvostechnikai eszköz, de 
gyártója arra szánt, hogy egy vagy több 
adott in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközzel együtt használva lehetővé tegye 
vagy támogassa az adott in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszköz(ök) 
rendeltetési céljának/céljainak megfelelő 
használatát,

diagnosztikai orvostechnikai eszköz, de 
gyártója arra szánt, hogy egy vagy több 
adott in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközzel együtt használva lehetővé tegye 
az adott in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszköz(ök) rendeltetési 
céljának/céljainak megfelelő használatát 
vagy a rendeltetési célra figyelemmel 
támogassa az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszköz(ök) orvosi 
működését;

Or. en

Módosítás 114
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz tartozéka”: olyan árucikk, amely 
nem in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz, de gyártója arra szánt, hogy egy 
vagy több adott in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközzel együtt használva 
lehetővé tegye vagy támogassa az adott in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz(ök) rendeltetési céljának/céljainak 
megfelelő használatát,

(3) in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz tartozéka”: olyan árucikk, amely 
nem in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz, de gyártója arra szánt, hogy egy 
vagy több adott in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközzel együtt használva 
lehetővé tegye az adott in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszköz(ök) 
rendeltetési céljának/céljainak megfelelő 
használatát, vagy támogassa az eszköz(ök) 
orvosi alkalmazásait az(ok) rendeltetési 
céljával/céljaival összefüggésben,

Or. cs

Módosítás 115
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Nora Berra, Miroslav 
Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 4 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „önellenőrzésre szolgáló eszköz”: 
minden olyan eszköz, amelynek a gyártó 
által meghatározott rendeltetési célja 
laikusok általi használat,

4. „önellenőrzésre szolgáló eszköz”: 
minden olyan eszköz, amelynek a gyártó 
által meghatározott rendeltetési célja 
laikusok általi használat, ideértve a 
laikusoknak információs társadalmi 
szolgáltatások révén kínált vizsgálati 
szolgáltatásokat;

Or. en

Indokolás

Az önellenőrzésre szolgáló eszközökre egyedi megfelelőségértékelési követelmények 
vonatkoznak, pl. felhasználói vizsgálatok és a megcélzott felhasználók nyelvén készült 
használati utasítás, melyeket az ilyen eszközökre jellemző kockázatok – azaz a laikus 
felhasználó orvosi/műszaki/tudományos képzettségének hiánya – mérséklésére alakítottak ki. 
A kockázat e sajátos fajtája ugyanaz, ha a vizsgálatot üzletben, készlet formájában, vagy az 
interneten szolgáltatásként veszik meg.

Módosítás 116
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „kísérő diagnosztika”: olyan betegek 
célterápiára történő kiválasztására szolgáló 
eszköz, akiknél előzetesen diagnosztizáltak 
egy állapotot, vagy egy arra való hajlamot,

6. „kísérő diagnosztika”: olyan betegek 
konkrét terápiára történő kiválasztására 
szolgáló eszköz, akiknél előzetesen 
diagnosztizáltak egy állapotot, vagy egy 
arra való hajlamot,

Or. en

Módosítás 117
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 6 pont



AM\935941HU.doc 31/103 PE510.740v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „kísérő diagnosztika”: olyan betegek
célterápiára történő kiválasztására 
szolgáló eszköz, akiknél előzetesen 
diagnosztizáltak egy állapotot, vagy egy 
arra való hajlamot,

6. „kísérő diagnosztika”: olyan eszköz, 
amelynek célja a megfelelő terápiás 
termék biztonságos és eredményes 
használatához elengedhetetlen 
információk megadása. A diagnosztikai 
eszközön és a megfelelő terápiás 
terméken, illetve e terápiás termék minden 
generikus megfelelőjén egyaránt 
feltüntetésre kerül a kísérő diagnosztika 
egy adott terápiás termékkel együttes 
használatának ajánlott volta vagy a 
diagnosztikai eszköz célzott rendeltetése.
Egy IVD kísérő diagnosztikai eszköz 
elengedhetetlen lehet a megfelelő terápiás 
termék biztonságos és eredményes 
használatához a következők érdekében:
– azon betegek azonosítása, akik számára 
egy adott terápiás termék a legnagyobb 
valószínűség szerint használ;

– azon betegek azonosítása, akiknél a 
súlyos mellékhatások kockázata egy adott 
terápiás termékkel történő kezelés 
következtében nagyobb;

– a kezelés hatásának figyelemmel 
kísérése a kezelés korrekciója (pl. 
ütemezés, dózis, abbahagyás) céljából, a 
biztonságosság vagy hatásosság javítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi fogalommeghatározás túlságosan korlátozott, pl. nem fedi le az adagolási 
döntéseket vezérlésére használt kísérő diagnosztikákat (pl. a warfarinkezelés
farmakogenetikai vizsgálatai), melyek fontos szerepet tölthetnek be egy adott gyógyszer 
biztonságosságának és hatásosságának biztosításában.

Módosítás 118
Alda Sousa
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „címke”: magán az eszközön, az egyes 
egységek csomagolásán vagy több eszköz 
közös csomagolásán feltüntetett, írott, 
nyomtatott vagy grafikus információk,

10. „címke”: magán az eszközön, az egyes 
egységek csomagolásán vagy több eszköz 
közös csomagolásán, illetve a gyártó 
weboldalán feltüntetett, írott, nyomtatott 
vagy grafikus információk,

Or. en

Indokolás

A címke jelenlegi fogalommeghatározása nem terjed ki a laboratóriumban kifejlesztett 
vizsgálatokra. Az ilyen eszközök által előállított eredmények címzettjeinek a más IVD-
eszközök felhasználóihoz hasonlóan ugyanolyan hozzáféréssel kell rendelkezniük a címkén 
szereplő információkhoz.

Módosítás 119
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. „új eszköz”:
– a korábban diagnosztikában nem 
használt technológiát (analit, technológiai 
vagy vizsgálati platformot) beépítő eszköz, 
vagy
– olyan meglévő eszköz, melyet első 
alkalommal használnak egy új célzott 
rendeltetésre;

Or. en

Módosítás 120
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 



AM\935941HU.doc 33/103 PE510.740v01-00

HU

Mairead McGuinness, Richard Seeber, Nora Berra, Miroslav Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. „genetikai vizsgálati eszköz”: olyan 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz, melynek rendeltetése egy személy 
örökölt vagy méhen belüli fejlődés során 
szerzett genetikai jellemzőjének 
azonosítása.

Or. en

Indokolás

A jelentéstervezet 18. módosításában szereplőhöz képest más fogalommeghatározás.

Módosítás 121
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. „egészségügyi intézmény”: olyan 
szervezet, amely elsődleges célja a betegek 
gondozása vagy kezelése, vagy a 
népegészségügy előmozdítása,

21. „egészségügyi intézmény”: olyan 
szervezet, amely elsődleges célja a betegek 
gondozása vagy kezelése,

Or. en

Indokolás

Túlságosan zavaros, hogy mi tartozhat egy olyan szervezet körébe, melynek elsődleges 
rendeltetése „a népegészségügy előmozdítása”, mivel ez másutt nincs meghatározva. A 
félreértések és bizonytalanságok megelőzésére ezt el kell hagyni.

Módosítás 122
Alda Sousa
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. „egészségügyi intézmény”: olyan 
szervezet, amely elsődleges célja a betegek 
gondozása vagy kezelése, vagy a 
népegészségügy előmozdítása,

21. „egészségügyi intézmény”: olyan 
tagállami közegészségügyi rendszeren 
belüli szervezet, amely elsődleges célja a 
betegek gondozása vagy kezelése, vagy a 
népegészségügy előmozdítása, a 
diagnosztikai szolgáltatásokat nyújtó 
kereskedelmi laboratóriumok nem 
egészségügyi intézmények.

Or. en

Módosítás 123
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. „egészségügyi intézmény”: olyan 
szervezet, amely elsődleges célja a betegek 
gondozása vagy kezelése, vagy a 
népegészségügy előmozdítása,

21. „egészségügyi intézmény”: olyan 
szervezet, amely elsődleges célja a betegek 
gondozása vagy kezelése, vagy a 
népegészségügy előmozdítása, a 
kereskedelmi klinikai szolgáltatásokat 
nyújtó laboratóriumok kivételével,

Or. en

Módosítás 124
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) „egészségügyi intézmény”: olyan 
szervezet, amely elsődleges célja a betegek 
gondozása vagy kezelése, vagy a 

(21) „egészségügyi intézmény”: olyan 
szervezet, amely elsődleges célja a betegek 
gondozása vagy kezelése, és amely 
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népegészségügy előmozdítása, jogképességgel rendelkezik az ilyen 
tevékenységek végzésére,

Or. cs

Módosítás 125
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés – 32 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32. „klinikai teljesítőképesség”: egy eszköz 
azon képessége, hogy olyan eredményeket 
szolgáltasson, amelyek a célcsoportra és 
célfelhasználókra nézve bizonyos klinikai 
vagy fiziológiás állapottal korrelációban 
állnak,

32. „klinikai teljesítőképesség”: egy eszköz
klinikai érvényessége, és adott esetben 
klinikai hasznossága a célzott 
rendeltetéséhez viszonyítva;

Or. en

Módosítás 126
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés – 32 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. „klinikai érvényesség”: egy eszköz 
azon képessége, hogy egy adott klinikai 
tünetet vagy fiziológiás állapotot célzott 
rendeltetéséhez viszonyítva kimutasson 
vagy előre jelezzen (pl. szűrés, diagnózis, 
prognózis);

Or. en

Módosítás 127
Alda Sousa
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés – 32 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32b. „klinikai hasznosság”: a vizsgálati 
eredmények klinikai felhasználásának 
várt hatása(i), beleértve az egészségügyi 
kimeneteleket, amennyiben az eszköz 
gyártó által megadott célzott rendeltetése 
körébe tartozik a klinikai felhasználás, 
úgy mint a terápia megválasztása (pl. 
kísérő diagnosztika);

Or. en

Módosítás 128
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés – 38 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. „diagnosztikai specifikusság”: egy 
eszköz azon képessége, hogy felismerje 
egy bizonyos betegséggel vagy állapottal 
kapcsolatban a célmarker hiányát,

38. „diagnosztikai specifikusság”: azon 
vizsgálati alanyok aránya, akik nem 
szenvednek az adott klinikai betegségben 
és akiknek vizsgálati eredménye negatív 
vagy a meghatározott döntési határon 
belüli;

Or. en

Módosítás 129
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés – 39 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39.„diagnosztikai érzékenység”: egy eszköz 
azon képessége, hogy azonosítsa egy 
bizonyos betegség vagy állapot 

39.„diagnosztikai érzékenység”: egy jól 
meghatározott klinikai betegségben 
szenvedő vizsgálati alanyok, akiknek 
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célmarkerének jelenlétét, vizsgálati eredménye pozitív vagy 
meghalad egy meghatározott döntési 
határt (azaz pozitív eredmény és a 
betegségben szenvedő alany 
meghatározása);

Or. en

Módosítás 130
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés – 45 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45. „megbízó”: az a személy, vállalkozás, 
intézmény vagy szervezet, aki/amely egy 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
indításáért és irányításáért felelősséget 
vállal,

45. „megbízó”: az a személy, vállalkozás, 
intézmény vagy szervezet, aki/amely egy 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
indításáért, irányításáért vagy 
finanszírozásáért felelősséget vállal,

Or. en

Módosítás 131
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés – 47 pont – 2 francia bekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. kórházi ápolás vagy a kórházi ápolás
meghosszabbítása,

iii. kórházi ápolás vagy a beteg kórházi 
ápolásának meghosszabbítása,

Or. en

Indokolás

Ez a megfogalmazás a szöveget összhangba hozza az ISO 14155:2011 „Orvostechnikai 
eszközök klinikai vizsgálata humán alanyokon. Jó klinikai gyakorlat” nemzetközi szabvánnyal.
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Módosítás 132
Peter Liese, Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés – 48 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48. „eszközhiba”: egy adott, 
teljesítőképesség-értékelésre szánt eszköz 
azonosításában, minőségében, 
tartósságában, megbízhatóságában, 
biztonságosságában vagy 
teljesítőképességében tapasztalt minden 
olyan rendellenesség, ideértve a 
rendellenes működést, helytelen 
használatot vagy felhasználási hibákat, 
illetve a gyártó által szolgáltatott 
információk helytelenségét.

48. „eszközhiba”: egy adott, 
teljesítőképesség-értékelésre szánt eszköz 
azonosításában, minőségében, 
stabilitásában, megbízhatóságában, 
biztonságosságában vagy 
teljesítőképességében tapasztalt minden 
olyan rendellenesség, ideértve a 
rendellenes működést, helytelen 
használatot vagy felhasználási hibákat, 
illetve a gyártó által szolgáltatott 
információk helytelenségét.

Or. en

Indokolás

A „tartósság” fogalom jelentése nem teljesen egyértelmű és félreértést okozhat.

Módosítás 133
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 albekezdés – 58 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

58a. „laboratóriumban kifejlesztett 
vizsgálat”: olyan eszköz, melyet csak 
egyetlen telephelyen gyártanak és 
használnak. Ide tartoznak azok az 
eszközök, amelyeket a laboratórium 
újonnan fejleszt ki vagy publikált 
forrásból fejleszt vagy módosít vagy 
bármely más forrásból fejleszt vagy 
módosít, valamint azok az eszközök, 
amelyek tekintetében a laboratórium az 
alábbiakat elvégzi:
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- megváltoztatja egy olyan eszköz 
rendeltetési célját, amelyet már 
forgalomba hoztak, vagy üzembe 
helyeztek,
- olyan módon módosít egy már 
forgalomba hozott vagy üzembe helyezett 
eszközt, hogy az befolyásolhatja az 
alkalmazandó követelményeknek való 
megfelelést.

Or. en

Indokolás

A (9) és (15) preambulumbekezdés, valamint a 4. és 5. cikk annak biztosítása szándékát 
tükrözi, hogy az egyetlen telephelyen kifejlesztett és használt IVD-eszközökre (természetesen 
az egészségügyi intézményekre vonatkozó kivétel mellett, lásd később) a rendelet 
követelményei vonatkozzanak. A rendeletben nem szerepel az ilyen eszközök egyértelmű 
fogalommeghatározása. A félreértés elkerülése érdekében egy ilyen fogalommeghatározásra 
szükség van.

Módosítás 134
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 albekezdés – 58 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

58a: „etikai bizottság”: olyan tagállami 
független szerv, mely biztosítja a vizsgálati 
alanyok jogainak, biztonságának és 
jóllétének védelmét. A kutatás tervezett 
elvégzésének helye szerinti ország vagy 
országok törvényeivel és szabályozásaival 
összhangban jár el, és követi valamennyi 
mérvadó nemzetközi normát és előírást. 
Az etikai bizottság ésszerű számú tagból 
áll, akik együttesen megfelelő képesítéssel 
és tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy 
áttekintsék és értékeljék a javasolt 
vizsgálat tudományos, orvosi és etikai 
vonatkozásait.



PE510.740v01-00 40/103 AM\935941HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

A vizsgálati alanyok lehető legmegfelelőbb védelmének megvalósítására a tagállami 
engedélyezést az interdiszciplináris és független etikai bizottság döntésétől kell függővé tenni.

Módosítás 135
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. fejezet VI. fejezet

 Az eszközök forgalmazása, a gazdasági 
szereplők kötelezettségei, CE-jelölés, 
szabad mozgás

Az eszközök forgalmazása, a gazdasági 
szereplők kötelezettségei, CE-jelölés, 
szabad mozgás

Or. en

Módosítás 136
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 59. cikk (4) bekezdésének kivételével e 
rendeket követelményei nem 
alkalmazandók a VII. mellékletben 
meghatározott szabályok szerint az A., B. 
és C. osztályba sorolt azon eszközökre, 
amelyeket egyetlen egészségügyi 
intézményben gyártanak és használnak, 
feltéve hogy a gyártás és a felhasználás az 
egészségügyi intézmény egyetlen 
minőségirányítási rendszere keretében 
történik, valamint az egészségügyi 
intézmény megfelel az EN ISO 15189 
szabványnak, vagy egy egyéb, ezzel 

Az 59. cikk (4) bekezdésének kivételével e 
rendeket követelményei nem 
alkalmazandók a VII. mellékletben 
meghatározott szabályok szerint az A., B. 
és C. osztályba sorolt azon eszközökre, 
amelyeket egyetlen egészségügyi 
intézményben gyártanak és használnak, 
feltéve hogy a gyártás és a felhasználás az 
egészségügyi intézmény egyetlen 
minőségirányítási rendszere keretében 
történik, valamint az egészségügyi 
intézmény megfelel az EN ISO 15189 
szabványnak, vagy egy egyéb, ezzel 
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egyenértékű, elismert szabványnak. A 
tagállamok megkövetelhetik az 
egészségügyi intézményektől, hogy 
küldjenek egy listát az illetékes hatóságok 
számára a területükön belül gyártott és 
használt eszközökről, és az adott eszközök 
gyártására és felhasználására további 
biztonsági követelményeket írhatnak elő.

egyenértékű, elismert szabványnak. A 
tagállamoknak meg kell követelniük az 
egészségügyi intézményektől, hogy 
küldjenek egy listát az illetékes hatóságok 
számára a területükön belül gyártott és 
használt eszközökről, és az adott eszközök 
gyártására és felhasználására további 
biztonsági követelményeket írnak elő.

Or. en

Indokolás

Az egyetlen egészségügyi intézményben gyártott és a betegeken használt in vitro eszközöket 
nyilvánosan ismertté kell tenni, és ezzel lehetővé kell tenni a tagállamok számára ezen 
eszközökre megfelelő biztonsági követelmények biztosítását.

Módosítás 137
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 59. cikk (4) bekezdésének kivételével e 
rendeket követelményei nem 
alkalmazandók a VII. mellékletben 
meghatározott szabályok szerint az A., B. 
és C. osztályba sorolt azon eszközökre, 
amelyeket egyetlen egészségügyi 
intézményben gyártanak és használnak, 
feltéve hogy a gyártás és a felhasználás az 
egészségügyi intézmény egyetlen 
minőségirányítási rendszere keretében 
történik, valamint az egészségügyi 
intézmény megfelel az EN ISO 15189 
szabványnak, vagy egy egyéb, ezzel 
egyenértékű, elismert szabványnak. A 
tagállamok megkövetelhetik az 
egészségügyi intézményektől, hogy 
küldjenek egy listát az illetékes hatóságok 
számára a területükön belül gyártott és 
használt eszközökről, és az adott eszközök 
gyártására és felhasználására további 
biztonsági követelményeket írhatnak elő.

Az 59. cikk (4) bekezdésének kivételével e 
rendeket követelményei nem 
alkalmazandók a laboratóriumban 
kifejlesztett vizsgálatokra, amelyeket 
egyetlen egészségügyi intézményben 
gyártanak és használnak, feltéve hogy a 
gyártás és a felhasználás az egészségügyi 
intézmény egyetlen minőségirányítási 
rendszere keretében történik, valamint az 
egészségügyi intézmény az EN ISO 15189 
szabványnak, vagy egy egyéb, ezzel 
egyenértékű, elismert szabványnak 
megfelelően tanúsításra került. A 
tagállamok megkövetelhetik az 
egészségügyi intézményektől, hogy 
küldjenek egy listát az illetékes hatóságok 
számára a területükön belül gyártott és 
használt eszközökről, és az adott eszközök 
gyártására és felhasználására további 
biztonsági követelményeket írhatnak elő.
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Or. en

Módosítás 138
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 59. cikk (4) bekezdésének kivételével e 
rendeket követelményei nem 
alkalmazandók a VII. mellékletben 
meghatározott szabályok szerint az A., B. 
és C. osztályba sorolt azon eszközökre, 
amelyeket egyetlen egészségügyi 
intézményben gyártanak és használnak, 
feltéve hogy a gyártás és a felhasználás az 
egészségügyi intézmény egyetlen 
minőségirányítási rendszere keretében 
történik, valamint az egészségügyi 
intézmény megfelel az EN ISO 15189 
szabványnak, vagy egy egyéb, ezzel 
egyenértékű, elismert szabványnak. A 
tagállamok megkövetelhetik az 
egészségügyi intézményektől, hogy 
küldjenek egy listát az illetékes hatóságok 
számára a területükön belül gyártott és 
használt eszközökről, és az adott eszközök 
gyártására és felhasználására további 
biztonsági követelményeket írhatnak elő.

Az 59. cikk (4) bekezdésének kivételével e 
rendeket követelményei nem 
alkalmazandók a VII. mellékletben 
meghatározott szabályok szerint az A., B. 
és C. osztályba sorolt azon eszközökre, 
amelyeket egyetlen egészségügyi 
intézményben gyártanak és használnak, 
feltéve hogy a gyártás és a felhasználás az 
egészségügyi intézmény egyetlen 
minőségirányítási rendszere keretében 
történik, valamint az egészségügyi 
intézmény az EN ISO 15189 szabványnak, 
vagy egy egyéb, ezzel egyenértékű, 
elismert szabványnak megfelelően 
tanúsításra került. A tagállamok 
megkövetelhetik az egészségügyi 
intézményektől, hogy küldjenek egy listát 
az illetékes hatóságok számára a 
területükön belül gyártott és használt 
eszközökről, és az adott eszközök 
gyártására és felhasználására további 
biztonsági követelményeket írhatnak elő.

Or. en

Indokolás

A javított terminológia: „tanúsításra került”.

Módosítás 139
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VII. mellékletben meghatározott 
szabályok szerint a D. osztályba sorolt 
eszközöknek, még ha egyetlen 
egészségügyi intézményben is gyártják és 
használják fel őket, meg kell felelniük az e 
rendeletben foglalt követelményeknek. A 
16. cikk CE-jelölésre vonatkozó 
rendelkezései és a 21−25. cikkben foglalt 
kötelezettségek ugyanakkor nem 
vonatkoznak ezen eszközökre.

törölve

Or. en

Módosítás 140
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VII. mellékletben meghatározott 
szabályok szerint a D. osztályba sorolt 
eszközöknek, még ha egyetlen 
egészségügyi intézményben is gyártják és 
használják fel őket, meg kell felelniük az e 
rendeletben foglalt követelményeknek. A 
16. cikk CE-jelölésre vonatkozó 
rendelkezései és a 21−25. cikkben foglalt 
kötelezettségek ugyanakkor nem 
vonatkoznak ezen eszközökre.

A VII. mellékletben meghatározott 
szabályok szerint a D. osztályba sorolt 
eszközöknek, ha egyetlen egészségügyi 
intézményben gyártják és használják fel 
őket, mentesek az e rendeletben foglalt 
követelmények alól, az 59. cikk (4) 
bekezdése és az 1. mellékletben 
meghatározott, a biztonságosságra és 
teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelmények kivételével, ha a következő 
feltételek teljesülnek:
a) a célzott beteg vagy betegcsoport egyedi 
szükségletei nem elégíthetőek ki 
rendelkezésre álló, CE jelöléssel ellátott 
eszközzel;
b) az egészségügyi intézmény az ISO 
szabvány 15189 minőségirányítási 
rendszere, vagy bármely más elismert 
szabvány szerint tanúsításra került;
c) az egészségügyi intézmény megadja a 
26. cikkben említett illetékes hatóságnak 
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az ilyen eszközök listáját, melyen 
megindokolja gyártásukat, módosításukat 
vagy használatukat, különösen ha 
hasonló eszközök piaci forgalomban 
vannak. Ezt az információt közzé kell 
tenni. 
A tagállamok megtartják az in vitro 
diagnosztikai eszközök konkrét típusa 
házon belüli gyártásának vagy 
felhasználásának olyan vonatkozások 
tekintetében történő korlátozására 
vonatkozó jogot, melyeket e rendelet nem 
tárgyal, és amelyek az érintett eszközök 
gyártását vagy felhasználását további 
biztonsági követelményekhez köthetik.

Or. en

Módosítás 141
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A VII. mellékletben meghatározott 
szabályok szerint a D. osztályba sorolt 
eszközöknek, még ha egyetlen 
egészségügyi intézményben is gyártják és 
használják fel őket, meg kell felelniük az e 
rendeletben foglalt követelményeknek. A 
16. cikk CE-jelölésre vonatkozó 
rendelkezései és a 21−25. cikkben foglalt 
kötelezettségek ugyanakkor nem 
vonatkoznak ezen eszközökre.

A VII. mellékletben meghatározott 
szabályok szerint a D. osztályba sorolt 
eszközöknek, ha egyetlen egészségügyi 
intézményben gyártják és használják fel 
őket, mentesek az e rendeletben foglalt 
követelmények alól, az 59. cikk (4) 
bekezdése kivételével, ha a következő 
feltételek teljesülnek:

a) a célzott beteg vagy betegcsoport egyedi 
szükségletei nem elégíthetőek ki 
rendelkezésre álló, CE jelöléssel ellátott 
eszközzel;
b) az egészségügyi intézmény az EN ISO 
szabvány 15189 minőségirányítási 
rendszere, vagy bármely más elismert 
szabvány szerint tanúsításra került;
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c) az egészségügyi intézmény megadja a 
26. cikkben említett illetékes hatóságnak 
az ilyen eszközök listáját, melyen 
megindokolja gyártásukat, módosításukat 
vagy használatukat, különösen ha 
hasonló eszközök piaci forgalomban 
vannak. Ezt az információt évente 
frissíteni kell és közzé kell tenni.

Or. en

Indokolás

A javaslat megszünteti az egészségügyi intézmények azon lehetőségét, hogy D. osztályba 
tartozó eszközöket gyártsanak vagy módosítsanak. Vannak kereskedelmileg elérhető, IV. 
osztályba sorolt eszközökkel nem kiszolgálható betegszükségletek, úgy mint a nagyon ritka 
betegségek diagnosztizálása vagy pedig az újonnan felmerülő patogének azonosítása. Az 
egészségügyi intézmények kulcsszerepet töltenek be a közegészség védelmében ezen eszközök 
házon belüli előállításával. E módosítások célja e közegészségügyi funkció megőrzése, 
miközben kiemelkedő jelentőségű a betegek biztonságának biztosítása.

Módosítás 142
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok megtartják az in vitro 
diagnosztikai eszközök konkrét típusa 
házon belüli gyártásának vagy 
felhasználásának olyan vonatkozások 
tekintetében történő korlátozására 
vonatkozó jogot, melyeket e rendelet nem 
tárgyal, és amelyek az érintett eszközök 
gyártását vagy felhasználását további 
biztonsági követelményekhez köthetik.

Or. en

Indokolás

A javaslat megszünteti az egészségügyi intézmények azon lehetőségét, hogy D. osztályba 
tartozó eszközöket gyártsanak vagy módosítsanak. Vannak kereskedelmileg elérhető, IV. 
osztályba sorolt eszközökkel nem kiszolgálható betegszükségletek, úgy mint a nagyon ritka 
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betegségek diagnosztizálása vagy pedig az újonnan felmerülő patogének azonosítása. Az 
egészségügyi intézmények kulcsszerepet töltenek be a közegészség védelmében ezen eszközök 
házon belüli előállításával. E módosítások célja e közegészségügyi funkció megőrzése, 
miközben kiemelkedő jelentőségű a betegek biztonságának biztosítása.

Módosítás 143
Anja Weisgerber, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Genetikai információk, tanácsadás és 
kényszerítő erő nélküli beleegyezés
(1) Egy eszköz csak olyan genetikai 
vizsgálatokra használható fel, amelyeket a 
nemzeti jog szerint egészségügyi szakma 
folytatására jogosult személyek végeznek 
el.
(2) Egy eszköz csak akkor használható fel 
genetikai vizsgálatra, ha a vizsgálat 
alanyainak jogait, biztonságát és jólétét 
oltalmazzák, és a vizsgálat során szerzett 
klinikai adatok megbízhatóak és hitelesek.
(3) Mielőtt egy eszközt genetikai 
vizsgálatra használnak fel, a vizsgálat 
alanyát az (1) bekezdésben említett 
személy megfelelően felvilágosítja a 
vizsgálat lényegéről, jelentőségéről és 
kihatásáról.
(4) Mielőtt egy eszközt genetikai 
vizsgálatra használnak fel, az (1) 
bekezdésben említett személy a vizsgálat 
alanyának megfelelő és átfogó genetikai 
tanácsadást nyújt, anélkül, hogy elébe 
vágna az értékelési eredményeknek. A 
genetikai tanácsadás során kitérnek az 
orvosi, etikai, szociális, pszichológiai és 
jogi szempontokra.
A genetikai tanácsadás formáját és 
mértékét a vizsgálati eredmények hatásai 
és a vizsgálat alanyára vagy 
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családtagjaira gyakorolt kihatásuk 
határozzák meg, ami magában foglalja a 
reprodukciós döntésre gyakorolt 
lehetséges hatásokat is.
(5) Egy eszköz csak akkor használható fel 
genetikai vizsgálatokra, ha a vizsgálati 
alany önkéntesen, a felvilágosítást 
követően abba beleegyezett. Ez a 
beleegyezés kifejezetten írásban történik. 
A beleegyezés írásban vagy szóban 
bármikor visszavonható.
(6) Kiskorúaknál a beleegyezést a szülők 
vagy a törvényes képviselő általi 
felvilágosítást követően szerzik be. A 
nyilatkozatnak a kiskorú feltételezett 
akaratát kell tartalmaznia, és az a kiskorú 
sérelme nélkül bármikor visszavonható. 
Beleegyezésre képtelen felnőttek esetén a 
felvilágosítást követően a törvényes 
képviselő adja meg a beleegyezést. A 
nyilatkozatnak az érintett személy 
feltételezett akaratát kell tartalmaznia, és 
az a személy sérelme nélkül bármikor 
visszavonható.
A felnőttkorban fellépő vagy a 
családtervezésre hatást gyakorló genetikai 
betegségről felvilágosítást adó eszközök 
kiskorúak esetében nem alkalmazhatók, 
kivéve, ha a vizsgált személy beleegyezésre 
képes kora előtt megelőző kezelési 
lehetőségek állnak rendelkezésre.
(7) Az embrió vagy a magzat olyan 
betegséggel kapcsolatos genetikai 
tulajdonságainak megállapítását célzó 
születés előtti genetikai vizsgálatot, amely 
az orvostudomány és -technika általános 
elismert állása szerint csak a 18. életéve 
betöltése után jelenik meg, nem szabad 
elvégezni.
(8) A születés előtti diagnózissal 
összefüggésben egy eszköz csak a nem 
meghatározására használható, 
amennyiben a nem meghatározása orvosi 
célt szolgál, és fennáll a kockázata a 
súlyos nemspecifikus örökölt 
betegségeknek. A 2. cikk (1) és (2) 
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bekezdésétől eltérve ugyanez az 
alkalmazási korlátozás érvényes azokra az 
eszközökre, amelyek nem egy 
meghatározott orvosi célra szolgálnak.
(9) E cikknek a genetikai vizsgálatokra 
szolgáló eszközök használatával 
kapcsolatos előírásai nem akadályozzák a 
tagállamokat abban, hogy 
egészségvédelmi és közrendi okokból e 
területen szigorúbb nemzeti 
jogszabályokat tartsanak fenn vagy 
vezessenek be.

Or. de

Indokolás

A cikk az Európai Parlament és más nemzetközi intézmények, mint például az Európa Tanács 
és az OECD által már régóta megfogalmazott követeléseket vezeti be. Genetikai vizsgálatokat 
az egészségügyi szakemberek megfelelő genetikai tanácsadás után végezhetnek. A 
felvilágosítás utáni beleegyezés az Alapjogi Chartából levezetett előjog, és ezért szerepelnie 
kell ebben az előírásban.

Módosítás 144
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
(1) Az eszköz csak akkor használható 
genetikai vizsgálat céljára, ha azt az 
irányadó nemzeti jogszabály alapján 
orvosi hivatás gyakorlására jogosult 
személy személyes konzultáció után 
javasolta.
(2) Az eszköz csak olyan módon 
használható genetikai vizsgálat céljára, 
hogy a vizsgálati alanyok jogainak, 
biztonságának és jólétének védelme 
megvalósuljon, valamint hogy a genetikai 
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vizsgálat során nyert klinikai adatok 
megbízhatóak és megalapozottak 
legyenek.
(3) Tájékoztatás. Az eszköz genetikai 
vizsgálatra történő felhasználása előtt az 
(1) bekezdésben említett személy az 
érintett személynek megfelelő tájékoztatást 
ad a genetikai vizsgálat jelentőségéről és 
folyományairól.
(4) Genetikai tanácsadás. Az eszköz 
prediktív és méhen belüli vizsgálat céljaira 
történő felhasználása előtt és a genetikai 
betegség diagnosztizálása után megfelelő 
genetikai tanácsadás szükséges. Ennek ki 
kell terjedni az orvosi, etikai, társadalmi, 
pszichológiai és jogi vonatkozásokra, és 
azt a genetikai tanácsadásra képesített 
orvosnak kell végeznie.
A genetikai tanácsadás formáját és 
terjedelmét a vizsgálati eredmények 
folyományai, és azoknak az illető vagy 
családtagjai számára fennálló jelentősége 
szerint kell meghatározni, beleértve a 
gyermekvállalást illető esetleges 
következményeket.
(5) Beleegyező nyilatkozat. Az eszköz 
genetikai tanácsadás céljaira csak akkor 
használható, ha az érintett személy ahhoz 
szabad és tájékoztatáson alapuló 
beleegyező nyilatkozatot adott. Ezt a 
beleegyező nyilatkozatot kifejezetten és 
írásban kell megadni. A nyilatkozat 
bármikor, írásban vagy szóban 
visszavonható.
(6) Kiskorúak vizsgálata. Kiskorúak 
vonatkozásában a szülők vagy törvényes 
képviselő beleegyező nyilatkozatát kell 
beszerezni, a nyilatkozatnak a kiskorú 
feltételezett akaratát kell tartalmaznia és 
az, a kiskorú sérelme nélkül bármikor 
visszavonható; A jogi beleegyező 
nyilatkozat adására képtelen 
cselekvőképtelen felnőttek 
vonatkozásában a törvényes képviselő 
beleegyező nyilatkozatát kell beszerezni, a 
nyilatkozatnak a feltételezett akaratot kell 
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tartalmaznia és az az érintett sérelme 
nélkül bármikor visszavonható.
A felnőttkori betegségekre vagy 
családtervezésre hatással járó genetikai 
betegségeket előre jelző eszközök 
kiskorúakon nem használhatóak, kivéve, 
ha megelőző eszközök állnak 
rendelkezésre még az előtt, hogy a vizsgált 
személy betöltené a beleegyező nyilatkozat 
adására képesítő életkort.
(7) Az eszköz méhen belüli diagnózissal 
összefüggésben nem meghatározására 
csak akkor használható, ha e 
meghatározás orvosi célokat szolgál és ha 
súlyos nemspecifikus örökletes betegség 
kockázata áll fenn. A 2. cikk (1) és (2) 
bekezdésétől eltérve vonatkozik ez olyan 
termékekre is, melyek nem egy adott 
orvosi rendeltetés betöltésére szolgálnak.
(8) E cikknek az eszköz genetikai vizsgálat 
céljaira történő felhasználására vonatkozó 
rendelkezései nem zárják ki, hogy a 
tagállamok egészségvédelmi vagy közrendi 
okokból a területen szigorúbb nemzeti 
jogszabályokat tartsanak fenn vagy 
vezessenek be.

Or. en

Indokolás

A jelentéstervezet (30. módosítás) megfogalmazásához képest új elem az (5) bekezdésben. Ez 
a módosítás az árnyékelőadókkal és a szakértőkkel való konzultációt után pontosítja a 4a. 
cikk (4) bekezdését. Egyértelművé kell tenni, hogy a genetikai tanácsadás nem kötelező, ha 
csak megerősít egy konkrét diagnózist vagy ha a genetikai vizsgálat eredménye normális.

Módosítás 145
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az orvosi hivatás gyakorlásáról szóló (2) Az olyan eszköznek, amely nem került 
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nemzeti jogszabályok sérelme nélkül, az 
olyan eszköznek, amely nem került 
forgalomba, de amelyet kereskedelmi 
tevékenység keretében használnak olyan 
diagnosztikai vagy terápiás szolgáltatások 
nyújtására, amelyeket a 98/34/EK irányelv 
1. cikkének (2) bekezdése értelmében az 
információs társadalom szolgáltatása vagy 
más kommunikációs eszköz útján kínálnak 
egy Unióban letelepedett természetes vagy 
jogi személynek, meg kell felelnie ennek a 
rendeletnek.

forgalomba, de amelyet kereskedelmi 
tevékenység keretében használnak olyan 
diagnosztikai vagy terápiás szolgáltatások 
nyújtására, amelyeket bármely
kommunikációs eszköz útján (beleértve az 
információs társadalom szolgáltatásainak 
eszközeit) kínálnak egy Unióban 
letelepedett természetes vagy jogi 
személynek, meg kell felelnie ennek a 
rendeletnek.

Or. en

Módosítás 146
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A távközlési eszközöket biztosító 
szolgáltatók az illetékes hatóság kérelmére 
kötelesek közzétenni a távollévők közötti 
kereskedelmet folytató szervezetekre 
vonatkozó részletes információkat.

Or. pl

Indokolás

Zapisy, które zostały zaproponowane przez Komisję w projektach rozporządzeń nie są 
wystarczające i tym samym nie zabezpieczają w przedmiotowym zakresie interesów państw 
członkowskich. Utrzymanie propozycji komisyjnej, która została już ugruntowana w praktyce 
organów kompetentnych spowoduje, że w internecie będą obecne reklamy wprowadzające w 
błąd potencjalnego nabywcę wyrobów, gdyż będzie można oferować produkty, dla których nie 
przeprowadzono procedury oceny zgodności, a dopiero w momencie ich sprzedaży, będzie 
trzeba zapewnić, że taki wyrób spełnia wymagania. Jest to niepokojące i dlatego należy 
umożliwić organom kompetentnym, możliwość zdobycia wiedzy, kto zamieszczał takie 
ogłoszenia w przypadku otrzymania sygnału z rynku, że właśnie wyrób niespełniający 
wymagań, w tym nawet niebezpieczny dla zdrowia lub życia użytkownika, został w taki sposób 
sprzedany i aby dostarczyciele usług internetowych udostępniali dane o podmiotach 
zamieszczających reklamy wyrobów w internecie.
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Módosítás 147
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Tilos azon termékek forgalomba 
hozatala, használatba helyezése, 
terjesztése, szállítása és forgalmazása, 
amelyek neve, címkézése vagy használati 
útmutatója félrevezető lehet a termék 
jellemzői vagy hatásai tekintetében 
azáltal, hogy:
a) olyan jellemzőket, funkciókat és 
hatásokat tulajdonít a terméknek, 
amelyekkel az nem rendelkezik;
b) azt a hamis benyomást kelti, hogy a 
termék használatával történő kezelés vagy 
diagnosztizálás biztosan sikerrel jár, vagy 
nem tájékoztat a termék rendeltetésszerű 
használatával vagy a tervezettnél hosszabb 
időn át történő használatával járó 
valószínűsíthető kockázatról;
c) a termék olyan felhasználási módjaira 
vagy jellemzőire utal, amelyekről a 
megfelelőségértékelés elvégzésekor nem 
nyilatkoztak.
A termékre vonatkozó promóciós 
anyagok, ismertetők és tájékoztatások nem 
feltétlenül minősülnek az első mondatban 
foglaltak szerinti módon megtévesztőnek.

Or. pl

Indokolás

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 
przepisów. Należy wprowadzić zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, co do właściwości i 
przeznaczenia wyrobów, gdyż  wpłynie to pozytywnie na ochronę europejczyków przed 
nieetycznym postępowaniem, które może doprowadzić nawet do zaniechania właściwego 
leczenia medycznego przy zastosowaniu wyrobu, który obiecywał dużo, ale w zasadzie nie 
leczy lub nie udowodniono wskazania zawartego w instrukcjach o dane kliniczne. W obszarze 
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produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 
zaopatrzona w stosowne zdanie informujące, że przed skorzystaniem z leku należy skorzystać 
z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 
wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy.

Módosítás 148
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azokon a területeken, ahol nincsenek 
harmonizált szabványok, vagy a releváns 
harmonizált szabványok nem elegendőek,
a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az I. mellékletben megállapított, a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, a II. 
mellékletben megállapított műszaki 
dokumentáció vagy a XII. mellékletben 
megállapított klinikai bizonyíték és 
forgalomba hozatal utáni nyomon követés 
tekintetében egységes műszaki előírásokat 
fogadjon el Az egységes műszaki 
előírásokat a 84. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálati eljárással 
összhangban végrehajtási jogi aktusokkal 
kell elfogadni.

(1) A D. osztályba tartozó eszközökre, és a 
kísérő diagnosztika tekintetében szükség 
esetén azokon a területeken, ahol 
nincsenek harmonizált szabványok, vagy 
ahol közegészségügyi aggályokat kell 
megoldani, a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az I. mellékletben megállapított, 
a biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, a II. 
mellékletben megállapított műszaki 
dokumentáció vagy a XII. mellékletben 
megállapított klinikai bizonyíték és 
forgalomba hozatal utáni nyomon követés 
tekintetében egységes műszaki előírásokat 
fogadjon el Az egységes műszaki 
előírásokat a 84. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálati eljárással 
összhangban végrehajtási jogi aktusokkal 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

This is shifting the consultation process to the development of Common Technical 
Specifications for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for 
those tests. Those minimal performance requirements would also be available to the users 
ensuring a better transparency of the system. In addition, the consultation of EMA or 
competent authorities for medicinal products would not be appropriate in regard to the 
performance of the IVD tests to be used together with the personalized medicine. None of 
them have the necessary competences and mandate regarding the assessment of the safety and 
performance of those tests.
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Módosítás 149
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A közös műszaki előírások 
kidolgozásába különböző érdekelt felek 
részéről a releváns tudományos 
szakértőket kell bevonni.

Or. en

Indokolás

A kísérő diagnosztika tekintetében a konzultációs folyamatról a közös műszaki leírásokra való 
átállással összefüggésben biztosítani kell, hogy a szakértők valamennyi érdekelt fél részéről 
bevonásra kerüljenek. Különösen a kísérő diagnosztika közös műszaki leírásainak kialakítása 
során kell bevonni az IVD-ágazat és a gyógyszerek tekintetében illetékes hatóságok és/vagy az 
EMA szakértőit.

Módosítás 150
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gyártók műszaki dokumentációt 
készítenek, amely lehetővé teszi annak 
értékelését, hogy az eszköz megfelel-e e 
rendelet követelményeinek. A műszaki 
dokumentáció a II. mellékletben 
meghatározott elemeket tartalmazza.

(2) A gyártók műszaki dokumentációt 
készítenek, amely lehetővé teszi annak 
értékelését, hogy az eszköz megfelel-e e 
rendelet követelményeinek. A műszaki 
dokumentáció a II. mellékletben 
meghatározott elemeket tartalmazza és a 
nyilvánosság számára elérhető.

Or. en
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Indokolás

A gyártók által benyújtott műszaki adatokat és klinikai bizonyítékokat nyilvánosan elérhetővé 
kell tenni a fogyasztók számára a biztonságos és jó minőségű termékek garantálására.

Módosítás 151
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műszaki fejlődés fényében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 85. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a II. 
mellékletben meghatározott műszaki 
dokumentáció elemeinek módosítása vagy 
kiegészítése céljából.

törölve

Or. cs

Módosítás 152
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az önellenőrzésre szolgáló vagy az ellátás 
helyén történő vizsgálatnál használt 
eszközök esetében az I. melléklet 17. 
szakaszával összhangban szolgáltatott 
információknak azon tagállam hivatalos 
nyelvén/nyelvein kell rendelkezésre 
állniuk, ahol az eszköz a célfelhasználóhoz 
kerül.

Az önellenőrzésre szolgáló vagy az ellátás 
helyén történő vizsgálatnál használt 
eszközök esetében az I. melléklet 17. 
szakaszával összhangban szolgáltatott 
információknak közérthetően és azon 
tagállam hivatalos nyelvén/nyelvein kell 
rendelkezésre állniuk, ahol az eszköz a 
célfelhasználóhoz kerül.

Or. en
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Módosítás 153
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott eszköz nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges korrekciós 
intézkedéseket a szóban forgó termék
megfelelőségének biztosítására, adott 
esetben kivonják a forgalomból vagy 
visszahívják. Minderről megfelelően 
tájékoztatják a forgalmazót és adott esetben 
a meghatalmazott képviselőt.

(8) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott eszköz nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges korrekciós 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, adott 
esetben kivonják a forgalomból vagy 
visszahívják. Minderről megfelelően 
tájékoztatják a forgalmazót, az importőrt
és adott esetben a meghatalmazott 
képviselőt.

Or. cs

Módosítás 154
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott eszköz nem felel
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges korrekciós 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, adott 
esetben kivonják a forgalomból vagy 
visszahívják. Minderről megfelelően 
tájékoztatják a forgalmazót és adott esetben 
a meghatalmazott képviselőt.

(8) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott eszköz nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges korrekciós 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, adott 
esetben kivonják a forgalomból vagy 
visszahívják. Minderről megfelelően 
tájékoztatják a felelős nemzeti illetékes 
hatóságot, a forgalmazót és adott esetben a 
meghatalmazott képviselőt.

Or. en



AM\935941HU.doc 57/103 PE510.740v01-00

HU

Módosítás 155
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A gyártók az illetékes nemzeti hatóság 
indokolt kérésére rendelkezésére bocsátják 
az eszköz megfelelőségének igazolásához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt az Unió egyik olyan 
hivatalos nyelvén, amely könnyen érthető a 
hatóság számára. A gyártók, amennyiben 
az említett hatóság úgy kéri, 
együttműködnek vele minden olyan 
korrekciós intézkedés terén, amelyeket az 
általuk forgalomba hozott vagy üzembe 
helyezett eszköz jelentette kockázatok 
kiküszöbölése érdekében hoznak.

(9) A gyártók az illetékes nemzeti hatóság 
indokolt kérésére rendelkezésére bocsátják 
az eszköz megfelelőségének igazolásához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt az Unió egyik olyan 
hivatalos nyelvén, amely könnyen érthető a
hatóság számára. A gyártók, amennyiben 
az említett hatóság úgy kéri, 
együttműködnek vele minden olyan 
korrekciós intézkedés terén, amelyeket az 
általuk forgalomba hozott vagy üzembe 
helyezett eszköz jelentette kockázatok 
kiküszöbölése érdekében hoznak.

Ha annak feltételezésére alapot adó 
tények léteznek, hogy egy in vitro 
orvostechnikai eszköz sérülést okozott, az 
esetlegesen sérülést szenvedett 
felhasználó, jogutódja, kötelező 
egészségbiztosítója vagy a sérüléssel 
érintett más harmadik személy is kérheti a 
gyártótól vagy felhatalmazott 
képviselőjétől az első mondatban említett 
információkat.
A tájékoztatáshoz való jog az első 
mondatban meghatározott feltételekkel 
azon tagállam illetékes hatóságaival 
szemben is fennáll, mely az adott 
orvostechnikai eszköz felügyeletéért felel, 
illetőleg minden olyan kijelölt szervezettel 
szemben, amely a 45. cikk szerint 
engedélyt adott ki vagy másként részt vett 
a szóban forgó orvostechnikai eszköz 
megfelelőségértékelési eljárásában.

Or. en
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Indokolás

Annak biztosítására, hogy a felhasználók ne legyenek elzárva az azon információkhoz való 
hozzáféréstől, melyek a felhasználóknak sérülést okozó in vitro orvostechnikai eszközök 
hibáját igazolnák, a tájékoztatáshoz való ezen új jog helyreállítaná az egyensúlyt a 
felhasználók javára.

Módosítás 156
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A gyártók az illetékes nemzeti hatóság 
indokolt kérésére rendelkezésére bocsátják 
az eszköz megfelelőségének igazolásához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt az Unió egyik olyan 
hivatalos nyelvén, amely könnyen érthető a 
hatóság számára. A gyártók, amennyiben 
az említett hatóság úgy kéri, 
együttműködnek vele minden olyan 
korrekciós intézkedés terén, amelyeket az 
általuk forgalomba hozott vagy üzembe 
helyezett eszköz jelentette kockázatok 
kiküszöbölése érdekében hoznak.

9. A gyártók az illetékes nemzeti hatóság, 
egy orvosi szövetség vagy intézmény
indokolt kérésére rendelkezésére bocsátják 
az eszköz megfelelőségének igazolásához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt az Unió egyik olyan 
hivatalos nyelvén, amely könnyen érthető a 
kérelmező számára. A gyártók, 
amennyiben az illetékes hatóság úgy kéri, 
együttműködnek vele minden olyan 
korrekciós intézkedés terén, amelyeket az 
általuk forgalomba hozott vagy üzembe 
helyezett eszköz jelentette kockázatok 
kiküszöbölése érdekében hoznak.

Or. es

Módosítás 157
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A termék gyártója felel a termékért, 
a termék forgalomba hozatala előtt a 
termék megfelelőségértékelésének 
elvégzéséért és a termék forgalomba 
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hozataláért. Ha a gyártó nem rendelkezik 
lakóhellyel vagy székhellyel valamely 
tagállam területén, a felelősség a termék 
meghatalmazott képviselőjére hárul. Ha a 
gyártó nem jelölt ki meghatalmazott 
képviselőt, vagy ha a gyártó vagy a 
meghatalmazott képviselő nem felel a 
termék forgalomba hozataláért, a 
felelősség a terméket forgalomba hozó 
szervezetre hárul.

Or. pl

Indokolás

Obecnie stosowana jest koncepcja, że za wyrób odpowiada wytwórca. W przypadku wytwórcy 
mającego swoją siedzibę w państwie trzecim, dalej jest on odpowiadzialny za wyrób, bo 
autoryzowany przedstawiciel zajmuje się tylko przekazywaniem informacji wytwórcy. W tej 
sytuacji bardzo ciężko prowadzi się postępowania wyjaśniające,  nie mówiąc już o 
ewentualnych roszczeniach europejczyków za ewentualne szkody wyrządzone przez wyroby. 
Brak podmiotu odpowiedzialnego za wyrób wprowadzony do obrotu na rynku europejskim 
sprawia, że osoby które ucierpiały w skutek wadliwego wyrobu, nie mogą dochodzić 
naprawienia szkody.

Módosítás 158
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. Az orvostechnikai eszközöket 
előállító gyártóknak rendelkezniük kell 
olyan biztosítással, vagy azzal egyenértékű 
egyéb pénzügyi biztosítékkal, amely 
fedezetet nyújt az orvostechnikai eszközök 
biztonsági problémáira visszavezethető 
egészségkárosodásra.
A gyártók viselik az egészségügyi 
rendszerben a betegeken elvégzett 
kezelések, beavatkozások és diagnosztikai 
eljárások, az orvostechnikai eszközök 
egészségügyi hatóságok vagy maguk a 
gyártók által megállapított meghibásodása 
vagy nem megfelelő működése miatt 
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felmerülő költségeit.
Ilyen esetekben az eszközök 
elszállításának, javításának vagy 
cseréjének költsége szintén a gyártókat 
terheli.

Or. es

Indokolás

A páciensekbe beültetett hibás, revíziós műtéti beavatkozást és egyéb költséges ellenőrzési 
vagy diagnosztikai eljárások igénylő mellprotézisekkel kapcsolatban bekövetkezett új 
fejlemények rámutattak arra, hogy szükség van egy jogszabályra, amely előírja, hogy a 
gyártóknak rendelkezniük kell egy olyan biztosítással, amely fedezetet nyújt a betegnek 
okozott károkra, továbbá, hogy állniuk kell az egészségügyi rendszereknek okozott költségeket.

Módosítás 159
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. Az orvostechnikai eszközöket 
előállító gyártóknak rendelkezniük kell 
olyan biztosítással, vagy azzal egyenértékű 
egyéb pénzügyi biztosítékkal, amely 
fedezetet nyújt az orvostechnikai eszközök 
biztonsági problémáira visszavezethető 
egészségkárosodásra.

Or. es

Indokolás

A páciensekbe beültetett hibás, revíziós műtéti beavatkozást és egyéb költséges ellenőrzési 
vagy diagnosztikai eljárások igénylő mellprotézisekkel kapcsolatban bekövetkezett új 
fejlemények rámutattak arra, hogy szükség van egy jogszabályra, amely előírja, hogy a 
gyártóknak rendelkezniük kell egy olyan biztosítással, amely fedezetet nyújt a betegnek 
okozott károkra, továbbá, hogy állniuk kell az egészségügyi rendszereknek okozott költségeket.

Módosítás 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 10 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10b. A gyártók viselik az egészségügyi 
rendszerben a betegeken elvégzett 
kezelések, beavatkozások és diagnosztikai 
eljárások, az orvostechnikai eszközök 
egészségügyi hatóságok vagy maguk a 
gyártók által megállapított meghibásodása 
vagy nem megfelelő működése miatt 
felmerülő költségeit.
 Ilyen esetekben az eszközök 
elszállításának, javításának vagy 
cseréjének költsége szintén a gyártókat 
terheli.

Or. es

Indokolás

A páciensekbe beültetett hibás, revíziós műtéti beavatkozást és egyéb költséges ellenőrzési 
vagy diagnosztikai eljárások igénylő mellprotézisekkel kapcsolatban bekövetkezett új 
fejlemények rámutattak arra, hogy szükség van egy jogszabályra, amely előírja, hogy a 
gyártóknak rendelkezniük kell egy olyan biztosítással, amely fedezetet nyújt a betegnek 
okozott károkra, továbbá, hogy állniuk kell az egészségügyi rendszereknek okozott költségeket.

Módosítás 161
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8 a. cikk
Annak biztosítására, hogy a sérülést 
szenvedett betegek kártérítést kapjanak, a 
gyártó fizetésképtelenségének 
megelőzésére a gyártóknak megfelelő 
minimumfedezetű felelősségbiztosítást kell 
kötniük.
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Or. en

Indokolás

A megfelelő minimumfedezetű felelősségbiztosítás biztosítaná, hogy a sérülés kockázatát, 
illetve a gyártó fizetésképtelenségének kockázatát ne a sérült betegek, illetve a kezelés 
költségeinek megfizetésért felelősök viseljék.

Módosítás 162
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kinevezés csak akkor lép érvénybe, 
amikor a meghatalmazott képviselő írásban 
elfogadja, és legalább az azonos generikus 
eszközcsoportba tartozó összes eszközre 
vonatkozik.

(2) A kinevezés csak akkor lép érvénybe, 
amikor a meghatalmazott képviselő írásban 
elfogadja.

Or. cs

Módosítás 163
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a műszaki dokumentációt, az EU-
megfelelőségi nyilatkozatot, valamint adott 
esetben a 43. cikkel összhangban kiadott 
releváns tanúsítvány egy példányát, 
ideértve minden kiegészítést is, a 8. cikk 
(4) bekezdésében említett időszakra az 
illetékes hatóságok rendelkezésére 
bocsátja;

a) a műszaki dokumentáció
összefoglalását, az EU-megfelelőségi 
nyilatkozatot, valamint adott esetben a 43. 
cikkel összhangban kiadott releváns 
tanúsítvány egy példányát, ideértve minden 
kiegészítést is, a 8. cikk (4) bekezdésében 
említett időszakra az illetékes hatóságok 
rendelkezésére bocsátja;

Or. cs
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Módosítás 164
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gyártó elvégezte a szükséges 
megfelelőségértékelési eljárást;

a) ellenőrzik, hogy a gyártó elvégezte a 
megfelelőségértékelési eljárást;

Or. cs

Módosítás 165
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, 
vagy oka van feltételezni, hogy az eszköz 
nem felel meg e rendelet 
követelményeinek, akkor addig nem 
hozhatja forgalomba az eszközt, amíg a 
terméket megfelelővé nem tették. Ha az 
eszköz kockázatot jelent, az importőr 
értesíti erről a gyártót és annak 
meghatalmazott képviselőjét, továbbá a 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságát.

Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, 
hogy az eszköz nem felel meg e rendelet 
követelményeinek, vagy kockázatot jelent, 
az importőr értesíti erről a gyártót és annak 
meghatalmazott képviselőjét, továbbá a 
székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságát, és az eszközt csak a gyártó 
jóváhagyásával helyezi piaci forgalomba.

Or. cs

Módosítás 166
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az importőrök az eszközön, annak (3) Az importőrök biztosítják, hogy az
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csomagolásán vagy az eszközt kísérő 
dokumentumon feltüntetik nevüket, 
bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy 
bejegyzett védjegyüket, valamint bejegyzett 
székhelyük kapcsolattartási címét és 
helyszínét. Gondoskodnak arról, hogy 
más további címke ne takarja el a gyártó 
által biztosított címkén feltüntetett 
információ egy részét sem.

eszköz a 23. cikk (2) bekezdése szerint 
regisztrálva legyen az elektronikus 
rendszerben.

Or. cs

Módosítás 167
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az importőrök biztosítják, hogy amíg 
az eszköz a felelősségi körükbe tartozik, a
tárolás és a szállítás körülményei ne 
veszélyeztessék az I. mellékletben 
meghatározott, a biztonságosságra és a
teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelményeknek való megfelelését.

(5) Ha az eszköz által jelentett kockázatok 
szempontjából megfelelőnek ítélik, az 
importőrök kivizsgálják a panaszokat, 
valamint nyilvántartják a panaszokat, a
nem megfelelő termékeket, a termékek 
visszahívását és visszavonását, továbbá 
erről értesítik a gyártót, a meghatalmazott 
képviselőt és a forgalmazókat.

Or. cs

Módosítás 168
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha az eszköz által jelentett kockázatok 
szempontjából megfelelőnek ítélik, az 
importőrök a betegek és a felhasználók 
egészségének és biztonságának védelme 
érdekében a forgalmazott termékeken 

(6) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott eszköz nem 
felel meg ennek a rendeletnek, azonnal 
értesítik a gyártót és meghatalmazott 
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mintavizsgálatot végeznek, vizsgálatokat 
kivizsgálják a panaszokat, valamint 
nyilvántartják a panaszokat, a nem 
megfelelő termékeket, a termékek 
visszahívását és visszavonását, továbbá 
ezen nyomonkövetési tevékenységükről 
értesítik a gyártót, a meghatalmazott 
képviselőt és a forgalmazókat.

képviselőjét. Ha az eszköz kockázatot 
jelent, szintén haladéktalanul értesítik 
azon tagállamok illetékes hatóságait, ahol 
az eszközt forgalmazzák, valamint adott 
esetben azt a kijelölt szervezetet is, amely a 
43. cikkel összhangban tanúsítványt adott 
ki a szóban forgó eszközre, és részletesen 
kifejtik különösen a megfelelés hiányát és 
a meghozott korrekciós intézkedéseket.

Or. cs

Módosítás 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz forgalomba hozatalát
megelőzően a forgalmazók igazolják a
következő követelmények teljesülését:

Az eszköz első piaci forgalomba 
bocsátását megelőzően a forgalmazók 
igazolják a következő követelmények 
teljesülését:

Or. de

Indokolás

A kereskedő a szállítási láncban felelős az eszköz biztonságáért. Az eszköz biztonságosságáért 
és a dokumentumok teljességéért a gyártó vagy az importőr felel.

Módosítás 170
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termékhez mellékelten megtalálhatók a 
gyártó által a 8. cikk (7) bekezdése 
értelmében rendelkezésre bocsátandó 
információk,

b) amennyiben nem áll rendelkezésre a 
gyártó vagy importőr megfelelőségi 
nyilatkozata, a termékhez mellékelten 
megtalálhatók a gyártó által a 8. cikk (7) 
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bekezdése értelmében rendelkezésre 
bocsátandó információk,

Or. de

Indokolás

A kereskedő a szállítási láncban felelős az eszköz biztonságáért. Az eszköz biztonságosságáért 
és a dokumentumok teljességéért a gyártó vagy az importőr felel.

Módosítás 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gyártó és adott esetben az importőr 
eleget tett a 22. cikk, illetve a 11. cikk (3) 
bekezdésében előírt követelményeknek.

c) a gyártó és adott esetben az importőr 
eleget tett a 11. cikk (3) bekezdésében 
előírt követelményeknek.

Or. de

Indokolás

A kereskedő a szállítási láncban felelős az eszköz biztonságáért. Az eszköz biztonságosságáért 
és a dokumentumok teljességéért a gyártó vagy az importőr felel.

Módosítás 172
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, 
vagy oka van feltételezni, hogy az eszköz 
nem felel meg e rendelet 
követelményeinek, akkor addig nem 
hozhatja forgalomba az eszközt, amíg 
megfelelővé nem tették. Ha az eszköz
kockázatot jelent, a forgalmazó értesíti 
erről a gyártót és adott esetben annak 

Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, 
hogy az eszköz nem felel meg e rendelet 
követelményeinek, vagy kockázatot jelent, 
a forgalmazó értesíti erről a gyártót és 
annak meghatalmazott képviselőjét, 
továbbá a székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságát, és az eszközt csak a 
gyártó jóváhagyásával helyezi piaci 
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meghatalmazott képviselőjét és az 
importőrt, továbbá a székhelye szerinti 
tagállam illetékes hatóságát.

forgalomba.

Or. cs

Módosítás 173
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott eszköz nem 
felel meg ennek a rendeletnek, azonnal 
értesítik a gyártót, továbbá adott esetben 
meghatalmazott képviselőjét és az 
importőrt, valamint gondoskodnak a 
szükséges korrekciós intézkedések 
meghozataláról a szóban forgó eszköz 
megfelelőségének biztosítására, 
forgalomból való kivonására vagy 
visszahívására. Ha az eszköz kockázatot 
jelent, szintén haladéktalanul értesítik azon 
tagállamok illetékes hatóságait, ahol az 
eszközt forgalmazzák, és részletes adatokat 
nyújtanak különösen a megfelelés 
hiányáról és a meghozott korrekciós 
intézkedésekről.

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott eszköz nem 
felel meg ennek a rendeletnek, azonnal 
értesítik a gyártót, továbbá adott esetben 
meghatalmazott képviselőjét és az 
importőrt, valamint tevékenységi területük 
keretében gondoskodnak a szükséges 
korrekciós intézkedések meghozataláról a 
szóban forgó eszköz megfelelőségének 
biztosítására, forgalomból való kivonására 
vagy visszahívására. Ha az eszköz 
kockázatot jelent, szintén haladéktalanul 
értesítik azon tagállamok illetékes 
hatóságait, ahol az eszközt forgalmazzák, 
és részletes adatokat nyújtanak különösen a 
megfelelés hiányáról és a meghozott
korrekciós intézkedésekről.

Or. de

Indokolás

Különbséget kell tenni a szereplők különböző típusai között az szállítási láncban.

Módosítás 174
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott eszköz nem 
felel meg ennek a rendeletnek, azonnal 
értesítik a gyártót, továbbá adott esetben 
meghatalmazott képviselőjét és az 
importőrt, valamint gondoskodnak a 
szükséges korrekciós intézkedések 
meghozataláról a szóban forgó eszköz 
megfelelőségének biztosítására, 
forgalomból való kivonására vagy 
visszahívására. Ha az eszköz kockázatot 
jelent, szintén haladéktalanul értesítik azon 
tagállamok illetékes hatóságait, ahol az 
eszközt forgalmazzák, és részletes adatokat 
nyújtanak különösen a megfelelés 
hiányáról és a meghozott korrekciós 
intézkedésekről.

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott eszköz nem 
felel meg ennek a rendeletnek, azonnal 
értesítik a gyártót, továbbá adott esetben 
meghatalmazott képviselőjét és az 
importőrt, valamint saját tevékenységük 
korlátain belül gondoskodnak a szükséges 
korrekciós intézkedések meghozataláról a 
szóban forgó eszköz megfelelőségének 
biztosítására, forgalomból való kivonására 
vagy visszahívására. Ha az eszköz 
kockázatot jelent, szintén haladéktalanul 
értesítik azon tagállamok illetékes 
hatóságait, ahol az eszközt forgalmazzák, 
és részletes adatokat nyújtanak különösen a 
megfelelés hiányáról és a meghozott 
korrekciós intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

A javaslat nem tesz megkülönböztetést az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
ellátási láncában részt vevő érdekeltek különböző szerepkörei és felelősségei között. 
Valamennyi forgalmazót azonos kötelezettségek terhelik, melyek közül néhány a gyakorlatban 
megvalósíthatatlan. Ez a javaslat összekapcsolná a kötelezettséget a forgalmazó által végzett 
tevékenységgel. A módosítás az élelmiszer-biztonságról szóló 18/2002/EK rendelet 19. 
cikkének (2) bekezdése felfogását veszi át.

Módosítás 175
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A forgalmazók valamely illetékes 
hatóság indokolt kérésére rendelkezésére 
bocsátják az eszköz megfelelőségének 

(6) Az említett illetékes nemzeti hatóságok 
felkérésére a forgalmazók együttműködnek 
velük az általuk forgalomba hozott 
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igazolásához szükséges összes információt 
és dokumentációt. Ez a kötelezettség 
akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a 
szóban forgó eszköz meghatalmazott 
képviselője adott esetben rendelkezésre 
bocsátja a szükséges információkat. Az 
említett illetékes nemzeti hatóságok 
felkérésére a forgalmazók együttműködnek 
velük az általuk forgalomba hozott 
eszközök által képviselt kockázatok 
kiküszöbölése érdekében tett intézkedések 
terén.

eszközök által képviselt kockázatok 
kiküszöbölése érdekében tett intézkedések 
terén.

Or. cs

Módosítás 176
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egyetemi vagy azzal egyenértékűnek 
elismert képzésen a természettudományok, 
az orvostudomány, a gyógyszerészet, a 
műszaki tudományok területén vagy más 
releváns területen szerzett oklevél, 
bizonyítvány vagy formális képesítés, 
valamint legalább két éves szakmai 
tapasztalat az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos 
szabályozási ügyek vagy minőségirányítási 
rendszerek terén,

a) egyetemi vagy azzal egyenértékűnek 
elismert, egyetemi szintű képzésen a 
természettudományok, az orvostudomány, 
a gyógyszerészet, a műszaki tudományok 
területén vagy más releváns területen 
szerzett oklevél, bizonyítvány vagy 
formális képesítés, valamint legalább öt
éves szakmai tapasztalat az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel 
kapcsolatos szabályozási ügyek vagy 
minőségirányítási rendszerek terén,

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a szakképzett személy diplomája vagy bizonyítványa kellően magas 
szintű legyen. Emellett kétéves szakmai tapasztalat nem garantálja a megfelelő szintű 
„szakértelmet”.
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Módosítás 177
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egyetemi vagy azzal egyenértékűnek 
elismert képzésen a természettudományok, 
az orvostudomány, a gyógyszerészet, a 
műszaki tudományok területén vagy más 
releváns területen szerzett oklevél, 
bizonyítvány vagy formális képesítés, 
valamint legalább két éves szakmai 
tapasztalat az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos 
szabályozási ügyek vagy minőségirányítási 
rendszerek terén,

a) egyetemi vagy azzal egyenértékűnek 
elismert képzésen a természettudományok, 
az orvostudomány, a gyógyszerészet, a 
műszaki tudományok területén vagy más 
releváns területen szerzett oklevél, 
bizonyítvány vagy formális képesítés;

Or. en

Indokolás

A szakképzett személy intézménye a hatályos irányelvben nem létezik. Ez új terhet ró a 
vállalatokra, különösen a kkv-kra. Erre szükség van, de nem kell tovább menni, mint a 
fejlettebb tagállamok helyzete.

Módosítás 178
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legalább öt éves szakmai tapasztalat az 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökkel kapcsolatos szabályozási 
ügyek vagy minőségirányítási rendszerek 
terén.

b) legalább tíz éves szakmai tapasztalat az 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökkel kapcsolatos szabályozási 
ügyek vagy minőségirányítási rendszerek 
terén, illetve a terápiás terület és az 
érintett terméktípusok terén egyaránt 
alapos, igazolt ismeretek.

Or. en
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Módosítás 179
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legalább öt éves szakmai tapasztalat az 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökkel kapcsolatos szabályozási 
ügyek vagy minőségirányítási rendszerek 
terén.

b) legalább két éves szakmai tapasztalat az 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökkel kapcsolatos szabályozási 
ügyek vagy minőségirányítási rendszerek 
terén.

Or. en

Indokolás

A szakképzett személy intézménye a hatályos irányelvben nem létezik. Ez új terhet ró a 
vállalatokra, különösen a kkv-kra. Erre szükség van, de nem kell tovább menni, mint a 
fejlettebb tagállamok helyzete.

Módosítás 180
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egyetemi vagy azzal egyenértékűnek 
elismert képzésen a természettudományok, 
az orvostudomány, a gyógyszerészet, a 
műszaki tudományok területén vagy más 
releváns területen szerzett oklevél, 
bizonyítvány vagy formális képesítés, 
valamint legalább két éves szakmai 
tapasztalat az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos 
szabályozási ügyek vagy minőségirányítási 
rendszerek terén,

a) egyetemi vagy azzal egyenértékűnek 
elismert, egyetemi szintű képzésen a jog, a 
természettudományok, az orvostudomány, 
a gyógyszerészet, a műszaki tudományok 
területén vagy más releváns területen 
szerzett oklevél, bizonyítvány vagy 
formális képesítés, valamint legalább öt
éves szakmai tapasztalat az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel 
kapcsolatos szabályozási ügyek vagy 
minőségirányítási rendszerek terén,

Or. en
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Indokolás

Biztosítani kell, hogy a szakképzett személy diplomája vagy bizonyítványa kellően magas 
szintű legyen. Emellett kétéves szakmai tapasztalat nem garantálja a megfelelő szintű 
„szakértelmet”.

Módosítás 181
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legalább öt éves szakmai tapasztalat az 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökkel kapcsolatos szabályozási 
ügyek vagy minőségirányítási rendszerek 
terén.

b) legalább tíz éves szakmai tapasztalat az 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökkel kapcsolatos szabályozási 
ügyek vagy minőségirányítási rendszerek 
terén, illetve a terápiás terület és az 
érintett terméktípusok terén egyaránt 
alapos, igazolt ismeretek.

Or. en

Módosítás 182
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Azok a forgalmazók vagy 
leányvállalatok, melyek a gyártó nevében 
a (2) bekezdés a) és b) pontjában említett 
egy vagy több tevékenységet végeznek, 
mentesülnek a 3) és 4) bekezdés további 
követelményei alól.

Or. en

Indokolás

A gyártók az egyes tagállamokban leányvállalatokon vagy kereskedőkön keresztül értékesítik 
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termékeiket. Ezek a gyártó megbízásából és a gyártóval egyeztetve a 14. cikk 2. pontja 
szerinti tevékenységeket is végeznek. E tevékenység jelölésével, az eljárással, valamint a 
gyártónak és a hatóságoknak szóló közleményekkel kapcsolatos további követelmények 
ebben az esetben nem indokoltak, és jelentős költségeket okoznak

Módosítás 183
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
A CE-jelölés megadása után közzé kell 
tenni a CE-jelölés megadása alapját 
ismertető összefoglalót.

Or. en

Indokolás

A CE-jelölés kijelölt szervezet általi megadását a CE-jelölés megadásának okát ismertető 
összefoglalóban kell ismertetni.

Módosítás 184
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
3 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

III. fejezet VII. fejezet

Az eszközök azonosítása és 
nyomonkövethetősége, az eszközök és a 
gazdasági szereplők regisztrációja, a 
biztonságosságra és a teljesítőképességre 
vonatkozó összefoglaló, az orvostechnikai 
eszközök európai adatbankja

Az eszközök azonosítása és 
nyomonkövethetősége, az eszközök és a 
gazdasági szereplők regisztrációja, a 
biztonságosságra és a teljesítőképességre 
vonatkozó összefoglaló, az orvostechnikai 
eszközök európai adatbankja

Or. en
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Módosítás 185
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A teljesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközöktől különböző eszközök esetében 
a gazdasági szereplőknek tudniuk kell 
azonosítani a 8. cikk (4) bekezdésében 
említett időszak alatt a következőket:

A teljesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközöktől különböző eszközök esetében 
a gazdasági szereplőknek tudniuk kell 
azonosítani egy 10 éves időszak 
viszonylatában a következőket:

Or. cs

Módosítás 186
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) minden olyan egészségügyi intézmény
vagy egészségügyi szakember, 
amelyet/akit eszközzel láttak el.

c) minden olyan szervezet vagy 
egészségügyi szakember, amelyet/akit 
eszközzel láttak el.

Or. en

Módosítás 187
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – e pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az egyedi eszközazonosítók kiosztására 
szolgáló rendszert a szervezet 
kinevezésében meghatározott időszakban, 
amely a kinevezéstől számított legalább 
három év, működteti,

i. az egyedi eszközazonosítók kiosztására 
szolgáló rendszert a szervezet 
kinevezésében meghatározott időszakban, 
amely a kinevezéstől számított legalább öt
év, működteti,
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Or. en

Indokolás

Az egyedi eszközazonosító rendszer az új szabályozási rendszer létfontosságú alkotóeleme, és 
az egyedi eszközazonosító rendszer szolgáltatói szerepét nagyobb fokú állandóságot kell 
biztosítani.

Módosítás 188
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 8 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) összeegyeztethetőség az orvosi 
eszközök tekintetében a piacon már 
elérhető azonosító rendszerekkel.

Or. de

Indokolás

A zökkenőmentes lebonyolítás szempontjából fontos, hogy a nyomon követési rendszerek 
műszakilag kompatibilisek legyenek.

Módosítás 189
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 8 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó más nyomonkövethetőségi 
rendszerekkel való összeegyeztethetőség.

Or. en

Indokolás

Valószínű, hogy a hamisított gyógyszerekkel foglalkozó irányelv értelmében elektronikus 



PE510.740v01-00 76/103 AM\935941HU.doc

HU

gyógyszerhitelesítő rendszer kerül majd bevezetésre. Fontos, hogy az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök és a gyógyszerek rendszerei kompatibilisek legyenek, egyébként ez 
jelentős és esetlegesen kezelhetetlen terhet fog jelenteni az ellátási lánc mindkét termékkel 
foglalkozó szereplői számára.

Módosítás 190
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve elektronikus rendszert hoz 
létre és kezel, hogy összegyűjtse és 
feldolgozza az eszközök leírásához és 
azonosításához, a gyártó és adott esetben a 
meghatalmazott képviselő és az importőr 
azonosításához szükséges és ezekkel 
arányos információkat. A gazdasági 
szereplők által benyújtandó információk 
részletesen az V. melléklet A. részében 
szerepelnek.

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve elektronikus rendszert hoz 
létre és kezel, hogy összegyűjtse és 
feldolgozza az eszközök leírásához és 
azonosításához, a gyártó és adott esetben a 
meghatalmazott képviselő és az importőr 
azonosításához szükséges és ezekkel 
arányos információkat, és a klinikai 
érvényességre, és adott esetben az eszköz 
hasznosságára vonatkozó aktuális 
bizonyítékoknak a felhasználók 
rendelkezésére bocsátásával biztosítsa az 
átláthatóságot, valamint a biztonságos és 
hatásos felhasználást. A gazdasági 
szereplők által benyújtandó információk 
részletesen az V. melléklet A. részében 
szerepelnek.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által létrehozott elektronikus rendszer alapvető szerepe a nyilvánosság rálátásnak 
biztosítása, az in vitro eszközök klinikai érvényességére és hibamentes működésére vonatkozó 
információkhoz átlátható hozzáférés biztosításával.

Módosítás 191
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tejesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközöktől különböző, C. vagy D. 
osztályba sorolt eszközök esetében a gyártó 
összefoglalót készít a biztonságosságról és 
a klinikai teljesítőképességről. Az 
összefoglalót úgy kell megszövegezni, 
hogy a célfelhasználó számára egyértelmű 
legyen. Ennek az összefoglalónak a 
tervezete részét képezi annak a 
dokumentációnak, amelyet a 40. cikkel 
összhangban a megfelelőségértékelésben 
érintett kijelölt szervezethez be kell 
nyújtani, és az összefoglalót a kijelölt 
szervezetnek hitelesítenie kell.

(1) A teljesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközöktől különböző, C. vagy D. 
osztályba sorolt eszközök esetében a gyártó 
részletes jelentést készít a 
biztonságosságról és a klinikai 
teljesítőképességről. Az összefoglalót úgy 
kell megszövegezni, hogy a célfelhasználó 
számára egyértelmű legyen. Ennek az 
összefoglalónak a tervezete részét képezi 
annak a dokumentációnak, amelyet a 40. 
cikk szerint a megfelelőségértékelésben 
érintett kijelölt szervezethez be kell 
nyújtani, és a részletes jelentést a kijelölt 
szervezetnek hitelesítenie kell.

Or. en

Módosítás 192
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tejesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközöktől különböző, C. vagy D. 
osztályba sorolt eszközök esetében a gyártó 
összefoglalót készít a biztonságosságról és 
a klinikai teljesítőképességről. Az 
összefoglalót úgy kell megszövegezni, 
hogy a célfelhasználó számára egyértelmű 
legyen. Ennek az összefoglalónak a 
tervezete részét képezi annak a 
dokumentációnak, amelyet a 40. cikkel 
összhangban a megfelelőségértékelésben 
érintett kijelölt szervezethez be kell 
nyújtani, és az összefoglalót a kijelölt 
szervezetnek hitelesítenie kell.

(1) A teljesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközöktől különböző, C. vagy D. 
osztályba sorolt eszközök esetében a gyártó 
összefoglalót készít a biztonságosságról és 
a klinikai teljesítőképességről. Az 
összefoglalót nyilvánosságra kell hozni és 
úgy kell megszövegezni, hogy a 
célfelhasználó számára egyértelmű legyen. 
Ennek az összefoglalónak a tervezete 
részét képezi annak a dokumentációnak, 
amelyet a 40. cikkel összhangban a 
megfelelőségértékelésben érintett kijelölt 
szervezethez be kell nyújtani, és az 
összefoglalót a kijelölt szervezetnek 
hitelesítenie kell. 
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Or. en

Módosítás 193
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság létrehozza és kezeli az 
orvostechnikai eszközök európai 
adatbankját (Eudamed) a(z) [Ref. of future 
Regulation on medical 
devices]/EU rendelet 27. cikkében előírt 
feltételeknek és módozatoknak 
megfelelően.

A Bizottság létrehozza és kezeli az 
orvostechnikai eszközök európai 
adatbankját (Eudamed) a(z) [Ref. of future 
Regulation on medical 
devices]/EU rendelet 27. cikkében előírt 
feltételeknek és módozatoknak 
megfelelően és biztosítja ahhoz a 
nyilvánosság hozzáférését.

Or. en

Indokolás

A termékek minőségét illetően a teljes átláthatóság lehetővé tétele érdekében és biztonságos 
használatuk bemutatására az in vitro eszközök biztonságosságára, teljesítőképességére és a 
balesetekre vonatkozó összes lényeges információnak nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie.

Módosítás 194
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság létrehozza és kezeli az 
orvostechnikai eszközök európai 
adatbankját (Eudamed) a(z) [Ref. of future 
Regulation on medical 
devices]/EU rendelet 27. cikkében előírt 
feltételeknek és módozatoknak 
megfelelően.

A Bizottság létrehozza és kezeli az 
orvostechnikai eszközök európai 
adatbankját (Eudamed) a(z) [Ref. of future 
Regulation on medical 
devices]/EU rendelet 27. cikkében előírt 
feltételeknek és módozatoknak 
megfelelően.

A Bizottság az európai adatbank 
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kifejlesztésekor konzultál 
betegcsoportokkal és egészségügyi 
szakemberekkel.

Or. en

Indokolás

Az európai adatban adja azt a fő portált, melyen keresztül elérhetőek a közegészséggel 
kapcsolatos legfontosabb információk. A nyilvántartásba vett eszközökre, gazdasági 
szereplőkre, klinikai vizsgálatokra, vigilanciaadatokra és piacfelügyeleti tevékenységre 
vonatkozó információknak egyaránt elérhetőnek kell lenniük a nyilvánosság és az 
egészségügyi szakemberek számára.

Módosítás 195
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
első albekezdésben említett értékelést és 
felügyeletet egy, a 765/2008/EK rendelet 
szerinti nemzeti akkreditáló testület végzi 
el az említett rendelet rendelkezéseivel 
összhangban.

Or. en

Indokolás

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be appointed for its implementation, transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of 
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves. 
In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member 
States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.
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Módosítás 196
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóság elegendő kompetens személyzettel 
rendelkezik ahhoz, hogy feladatait 
megfelelően elvégezze.

A kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóság elegendő állandó és kompetens 
belső személyzettel rendelkezik ahhoz, 
hogy feladatait megfelelően elvégezze. Az 
e követelménynek való megfelelés 
értékelésére a (8) bekezdésben említett 
szakértői értékelésben kerül sor.
Különösen a termékekkel kapcsolatos 
felülvizsgálatok elvégzésével megbízott 
kijelölt szervezetek személyzete által 
végzett munka ellenőrzéséért felelős 
nemzeti hatóságok személyzetének kell 
olyan igazolt képesítésekkel rendelkeznie, 
amelyek – a VI. melléklet 3.2.5. pontjában 
megállapítottaknak megfelelően –
egyenértékűek a kijelölt szervezetek 
személyzetének képesítéseivel.
Ehhez hasonlóan, a gyártók 
minőségirányítási rendszerével 
kapcsolatos felülvizsgálatok elvégzésével 
megbízott kijelölt szervezetek személyzete 
által végzett munka ellenőrzéséért felelős 
nemzeti hatóságok személyzetének kell 
olyan igazolt képesítésekkel rendelkeznie, 
amelyek – a VI. melléklet 3.2.6. pontjában
megállapítottaknak megfelelően –
egyenértékűek a kijelölt szervezetek 
személyzetének képesítéseivel.

Or. en

Módosítás 197
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés



AM\935941HU.doc 81/103 PE510.740v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 31. cikk (3) bekezdésének sérelme 
nélkül, ha egy adott nemzeti hatóság felel 
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökön kívül más termékek terén 
tevékenykedő kijelölt szervezetek 
kinevezéséért, minden, kifejezetten ilyen 
eszközökkel kapcsolatos szempont 
tekintetében konzultálnia kell az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
illetékes hatóságával.

Ha egy adott nemzeti hatóság felel az in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökön kívül más termékek terén 
tevékenykedő kijelölt szervezetek 
kinevezéséért, minden, kifejezetten ilyen 
eszközökkel kapcsolatos szempont 
tekintetében konzultálnia kell az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
illetékes hatóságával.

Or. en

Módosítás 198
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot és a többi tagállamot azokról 
az eljárásokról, amelyeket a 
megfelelőségértékelő szervezetek 
értékelése, kinevezése és kijelölése, 
valamint a kijelölt szervezetek 
figyelemmel kísérése érdekében hoztak 
létre, továbbá ezen információk bármilyen 
változásáról.

(7) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot, a többi tagállamot és a 
nyilvánosságot az olyan eljárásaikra 
vonatkozó összes információról, 
amelyeket a megfelelőségértékelő 
szervezetek értékelése, kinevezése és 
kijelölése, valamint a kijelölt szervezetek 
figyelemmel kísérése érdekében hoztak 
létre, továbbá ezen információk bármilyen 
változásáról.

Or. en

Módosítás 199
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot és a többi tagállamot azokról 
az eljárásokról, amelyeket a 
megfelelőségértékelő szervezetek 
értékelése, kinevezése és kijelölése, 
valamint a kijelölt szervezetek 
figyelemmel kísérése érdekében hoztak 
létre, továbbá ezen információk bármilyen 
változásáról.

(7) A tagállamok biztosítanak a Bizottság 
és a többi tagállam számára minden 
általuk kért információt azokról az 
eljárásokról, amelyeket a 
megfelelőségértékelő szervezetek 
értékelése, kinevezése és kijelölése, 
valamint a kijelölt szervezetek 
figyelemmel kísérése érdekében hoztak 
létre, továbbá ezen információk bármilyen 
változásáról.

Or. en

Módosítás 200
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a szakértői értékeléshez éves 
tervet készítenek, amely biztosítja az 
értékelő és értékelt hatóságok megfelelő 
rotálását, és a tervet benyújtja a 
Bizottságnak. A Bizottság részt vehet az 
értékelésben. A szakértői értékelés 
eredményét megküldik valamennyi 
tagállamnak és a Bizottsággal, és az 
eredmények összefoglalását nyilvánossá 
teszik.

A tagállamok a szakértői értékeléshez éves 
tervet készítenek, amely biztosítja az 
értékelő és értékelt hatóságok megfelelő 
rotálását, és a tervet ellenőrzésre benyújtja 
a Bizottságnak. A Bizottság részt vehet az 
értékelésben. A szakértői értékelés 
eredményét megküldik valamennyi 
tagállamnak és a Bizottsággal, és az 
eredmények összefoglalását nyilvánossá 
teszik.

Or. en

Módosítás 201
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a szakértői értékeléshez éves 
tervet készítenek, amely biztosítja az 
értékelő és értékelt hatóságok megfelelő 
rotálását, és a tervet benyújtja a 
Bizottságnak. A Bizottság részt vehet az 
értékelésben. A szakértői értékelés 
eredményét megküldik valamennyi 
tagállamnak és a Bizottsággal, és az 
eredmények összefoglalását nyilvánossá 
teszik.

A tagállamok a szakértői értékeléshez éves 
tervet készítenek, amely biztosítja az 
értékelő és értékelt hatóságok megfelelő 
rotálását, és a tervet benyújtja a 
Bizottságnak. A Bizottság részt vesz az 
értékelésben. A szakértői értékelés 
eredményét megküldik valamennyi 
tagállamnak és a Bizottsággal, és az 
eredmények összefoglalását nyilvánossá 
teszik.

Or. en

Módosítás 202
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kijelölt szervezetek eleget tesznek 
azoknak a szervezeti és általános 
követelményeknek, valamint a 
minőségirányítással, a forrással és a 
folyamattal szemben támasztott 
követelményeknek, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az e rendelet szerint számukra 
kijelölt feladatokat ellássák. A kijelölt 
szervezetekkel szemben támasztott 
minimumkövetelményeket a VI. melléklet 
tartalmazza.

(1) A kijelölt szervezetek eleget tesznek 
azoknak a szervezeti és általános 
követelményeknek, valamint a 
minőségirányítással, a forrással és a 
folyamattal szemben támasztott 
követelményeknek, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az e rendelet szerint számukra 
kijelölt feladatokat ellássák. E tekintetben 
elengedhetetlen a farmakológiai, orvosi és 
műszaki ismeretekkel rendelkező 
adminisztratív, műszaki és tudományos 
állandó belső személyzet. A kijelölt 
szervezetekkel szemben támasztott 
minimumkövetelményeket a VI. melléklet 
tartalmazza. A VI. melléklet 1.2. pontjával 
összhangban, különösen a kijelölt 
szervezetet úgy kell felépíteni és 
működtetni, hogy megőrizhesse 
tevékenységeinek függetlenségét, 
objektivitását és pártatlanságát, valamint 
elkerülje az összeférhetetlenséget.
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Or. en

Módosítás 203
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy kijelölt szervezet a 
megfelelőségértékeléssel kapcsolatban 
bizonyos feladatokat alvállalkozásba ad, 
vagy a megfelelőségértékeléssel 
kapcsolatos bizonyos feladatokkal az 
egyik leányvállalatát bízza meg, akkor 
meg kell bizonyosodnia arról, hogy az 
alvállalkozó vagy a leányvállalat megfelel 
a VI. mellékletben meghatározott releváns 
követelményeknek, és erről értesíti a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóságot.

(1) A kijelölt szervezet a – mind az 
eszközök teljesítményének értékelésével 
kapcsolatos műszaki, mind gyógyászati 
területen – megfelelő hozzáértéssel és 
szakértelemmel rendelkező állandó belső 
személyzettel rendelkezik. E személyzet 
rendelkezik az alvállalkozók minőségének 
belső értékelésére szolgáló képességgel.

Az alvállalkozást közjogi szerveknek ítélik 
oda. Külső szakértők számára is 
odaítélhetnek szerződést az innovatív 
orvostechnikai eszközök vagy azon 
technológiák értékelése céljából, amelyek 
esetében a klinikai tapasztalat korlátozott.

Or. en

Módosítás 204
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben egy kijelölt szervezet a 
megfelelőségértékeléssel kapcsolatban 
bizonyos feladatokat alvállalkozásba ad, 
vagy a megfelelőségértékeléssel 
kapcsolatos bizonyos feladatokkal az 
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egyik leányvállalatát bízza meg, akkor 
meg kell bizonyosodnia arról, hogy az 
alvállalkozó vagy a leányvállalat megfelel 
a VI. mellékletben meghatározott releváns 
követelményeknek, és erről értesíti a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóságot.

Or. en

Módosítás 205
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kijelölt szervezetek nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik az alvállalkozók 
vagy leányvállalatok listáját, valamint az 
azok felelőssége alá tartozó konkrét 
feladatokat.

Or. en

Módosítás 206
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Megfelelőségértékelési 
tevékenységeket csak akkor lehet 
alvállalkozásba adni vagy ilyen 
feladatokkal leányvállalatot megbízni, ha 
ebbe a megfelelőségértékelést kérelmező 
jogi vagy természetes személy beleegyezik.

(3) Megfelelőségértékelési 
tevékenységeket csak akkor lehet 
alvállalkozásba adni vagy ilyen 
feladatokkal leányvállalatot megbízni, ha 
ebbe a megfelelőségértékelést kérelmező 
jogi vagy természetes személy kifejezetten 
beleegyezik.

Or. en
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Módosítás 207
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kijelölt szervezetek azokat a releváns 
dokumentumokat, amelyek az alvállalkozó 
vagy a leányvállalat képesítését, valamint 
az e rendelet értelmében az általuk 
elvégzett munkát igazolják, a kijelölt 
szervezetekért felelős nemzeti hatóságok
rendelkezésére bocsátják.

(4) A kijelölt szervezetek azokat a releváns 
dokumentumokat, amelyek az alvállalkozó 
vagy a leányvállalat képesítését, valamint 
az e rendelet értelmében az általuk 
elvégzett munkát igazolják, a kijelölt 
szervezetekért felelős nemzeti 
hatóságoknak legalább évente egyszer 
benyújtják.

Or. en

Módosítás 208
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelemben meg kell határozni a 
megfelelőségértékelési tevékenységeket, a 
megfelelőségértékelési eljárásokat és 
azokat az eszközöket, amelyekre 
vonatkozóan a szervezet szakmailag 
illetékesnek tartja magát, és mindezt 
dokumentumokkal kell alátámasztani, 
amelyek igazolják a VI. mellékletben 
megállapított követelményeknek való 
megfelelést.

A kérelemhez mellékelni kell a 
megfelelőségértékelési tevékenység, a 
megfelelőségértékelési eljárás, és azon 
eszközök leírását, amelyekre vonatkozóan 
a szervezet szakmailag illetékesnek tartja 
magát, valamint a nemzeti akkreditáló 
testület által kiállított akkreditációs 
tanúsítványt – ha van –, mely tanúsítja, 
hogy a megfelelőségértékelő szervezet 
megfelel a VI. melléklet 
követelményeinek, és mindezt 
dokumentumokkal kell alátámasztani, 
amelyek igazolják a VI. mellékletben 
megállapított követelményeknek való 
megfelelést.

Or. en
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Módosítás 209
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szervezeti és általános követelményeket, 
továbbá a VI. melléklet 1. és 2. 
szakaszában előírt minőségirányítási 
követelményeket illetően a releváns 
dokumentációt a 765/2008/EK rendelettel 
összhangban egy nemzeti akkreditáló 
testület által kiállított érvényes 
tanúsítvány és a kapcsolódó értékelési 
jelentés formájában is be lehet nyújtani. A 
megfelelőségértékelő szervezetet úgy kell 
tekinteni, hogy megfelel az akkreditáló 
testület által kiállított tanúsítványban 
szereplő követelményeknek.

törölve

Or. en

Módosítás 210
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett benyújtástól 
számított 14 napon belül a Bizottság 
kinevez egy legalább két szakértőből álló 
közös értékelési csoportot, amelynek 
tagjait a megfelelőségértékelő szervezetek 
értékelése terén képesítéssel rendelkező 
szakértők listájáról választja ki. A listát a 
Bizottság az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoporttal 
együttműködve állítja össze. Legalább az 
egyik szakértő a Bizottságot képviseli, aki 

(3) A (2) bekezdésben említett benyújtástól 
számított 14 napon belül a Bizottság 
kinevez egy legalább három szakértőből 
álló közös értékelési csoportot, amelynek 
tagjait a megfelelőségértékelő szervezetek 
értékelése terén képesítéssel rendelkező 
szakértők listájáról választja ki. A listát a 
Bizottság az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoporttal 
együttműködve állítja össze. Legalább az 
egyik szakértő a Bizottságot képviseli, aki 
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egyben a közös értékelési csoportot is 
vezeti.

egyben a közös értékelési csoportot is 
vezeti.

Or. en

Indokolás

Annak garantálására, hogy a szakértők rendelkeznek a szükséges szakértelemmel és a kérdést 
alaposan meg tudják vitatni, a közös értékelési csoportnak legalább három főből kell állnia.

Módosítás 211
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóság és a közös értékelési csoport a 
közös értékelési csoport kinevezésétől 
számított 90 napon belül felülvizsgálja a 
29. cikk szerinti kérelemmel együtt 
benyújtott dokumentációt, valamint a 
megfelelőségértékelési eljárásban részt 
vevő, az Unión belüli vagy azon kívüli, 
kérelmező megfelelőségértékelő 
szervezetnél és adott esetben bármely 
leányvállalatánál és alvállalkozójánál 
helyszíni értékelést végez. Ez a helyszíni 
értékelés nem terjed ki azokra a 
követelményekre, amelyekre a kérelmező 
megfelelőségértékelő szervezet megkapta a 
29. cikk (2) bekezdésében említettek 
szerint a nemzeti akkreditáló testület által 
kiállított tanúsítványt, kivéve, ha a 30. cikk 
(3) bekezdésében említett bizottsági 
képviselő kéri a helyszíni ellenőrzést.

A kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóság és a közös értékelési csoport a 
közös értékelési csoport kinevezésétől 
számított 90 napon belül felülvizsgálja a 
29. cikk szerinti kérelemmel együtt 
benyújtott dokumentációt, valamint a 
megfelelőségértékelési eljárásban részt 
vevő, az Unión belüli vagy azon kívüli, 
kérelmező megfelelőségértékelő 
szervezetnél és adott esetben bármely 
leányvállalatánál és alvállalkozójánál 
helyszíni értékelést végez. Ez a helyszíni 
értékelés nem terjed ki azokra a 
követelményekre, amelyekre a kérelmező 
megfelelőségértékelő szervezet megkapta a 
29. cikk (2) bekezdésében említettek 
szerint a nemzeti akkreditáló testület által 
kiállított tanúsítványt, kivéve, ha a 30. cikk 
(3) bekezdésében említett közös értékelési 
csoport tagja kéri a helyszíni ellenőrzést.

Or. en

Módosítás 212
Dagmar Roth-Behrendt
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Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az arra vonatkozó megállapításokat, hogy 
egy adott szervezet nem felel meg a VI. 
mellékletben előírt követelményeknek, az 
értékelési folyamat során meg kell 
említeni, és a kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság és a közös értékelési 
csoport között meg kell vitatni, hogy a 
kérelem értékelését illetően közös 
megegyezés jöhessen létre. A felelős 
nemzeti hatóság értékelési jelentésében az 
eltérő véleményeket fel kell tüntetni.

Az arra vonatkozó megállapításokat, hogy 
egy adott kérelmező megfelelőségértékelő
szervezet nem felel meg a VI. mellékletben 
előírt követelményeknek, az értékelési 
folyamat során meg kell említeni, és a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóság és a közös értékelési csoport között 
meg kell vitatni. A nemzeti hatóság az 
értékelő jelentésben meghatározza azokat 
az intézkedéseket, amelyeket annak 
biztosítása érdekében fog tenni, hogy a 
kérelmező megfelelőségértékelő szervezet 
megfeleljen a VI. mellékletben 
meghatározott követelményeknek.

Or. en

Módosítás 213
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A közös értékelési csoport az értékelési 
jelentésről és a kijelölési tervezetről a 
dokumentumok beérkezésétől számított 21 
napon belül véleményt nyilvánít, majd a 
Bizottság ezt a véleményt haladéktalanul 
továbbítja az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoportnak. A 
közös értékelési csoport véleményének 
beérkezésétől számított 21 napon belül az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport a kijelölés 
tervezetéről ajánlást bocsát ki, amelyet a
releváns nemzeti hatóság a kijelölt 
szervezet kinevezéséről hozandó 

(6) A közös értékelési csoport az értékelési 
jelentésről és a kijelölési tervezetről a 
dokumentumok beérkezésétől számított 21 
napon belül véleményt nyilvánít, majd a 
Bizottság ezt a véleményt haladéktalanul 
továbbítja az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoportnak. A 
közös értékelési csoport véleményének 
beérkezésétől számított 21 napon belül az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport a kijelölés 
tervezetéről kötelező ajánlást bocsát ki. A 
releváns nemzeti hatóság a kijelölt 
szervezet kinevezéséről hozandó 
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döntésekor kellőképpen figyelembe vesz. döntésekor ezt a kötelező ajánlást teljes 
mértékben tiszteletben tartja.

Or. en

Módosítás 214
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A közös értékelési csoport az értékelési 
jelentésről és a kijelölési tervezetről a 
dokumentumok beérkezésétől számított 21 
napon belül véleményt nyilvánít, majd a 
Bizottság ezt a véleményt haladéktalanul 
továbbítja az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoportnak. A 
közös értékelési csoport véleményének 
beérkezésétől számított 21 napon belül az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport a kijelölés 
tervezetéről ajánlást bocsát ki, amelyet a
releváns nemzeti hatóság a kijelölt 
szervezet kinevezéséről hozandó 
döntésekor kellőképpen figyelembe vesz.

(6) A közös értékelési csoport az értékelési 
jelentésről és a kijelölési tervezetről a 
dokumentumok beérkezésétől számított 21 
napon belül véleményt nyilvánít, majd a 
Bizottság ezt a véleményt haladéktalanul 
továbbítja az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoportnak. A 
közös értékelési csoport véleményének 
beérkezésétől számított 21 napon belül az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport a kijelölés 
tervezetéről ajánlást bocsát ki. A releváns 
nemzeti hatóság a kijelölt szervezet 
kinevezéséről hozandó döntését az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport ezen ajánlására 
alapozza. A nemzeti hatóság –
amennyiben döntése különbözik ezen 
ajánlástól – minden szükséges indokolást 
biztosít az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport számára.

Or. en

Módosítás 215
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok csak olyan 
megfelelőségértékelő szervezeteket 
jelölhetnek ki, amelyek eleget tesznek a 
VI. mellékletben meghatározott 
követelményeknek.

(2) A tagállamok csak olyan 
megfelelőségértékelő szervezeteket 
jelölnek ki, amelyek eleget tesznek a VI. 
mellékletben meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 216
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha egy adott, kijelölt szervezetekért 
felelős nemzeti hatóság az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközökön 
kívül más termékek terén tevékenykedő 
kijelölt szervezetek kinevezéséért felelős, 
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök illetékes hatóságának még a 
kijelölés előtt kedvező véleményt kell 
alkotnia a kijelölésről és annak 
hatásköréről.

törölve

Or. en

Módosítás 217
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A bejelentéshez mellékelni kell a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóság végső értékelési jelentését, a közös 

(5) A bejelentéshez mellékelni kell a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóság végső értékelési jelentését, a közös 
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értékelési csoport véleményét és az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport ajánlását. Ha a 
kijelölő tagállam nem követi az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport ajánlását, ezt 
kellőképpen meg kell indokolnia.

értékelési csoport véleményét és az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport kötelező ajánlását. Ha 
a kijelölő tagállam nem ért egyet az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport ajánlásával, 
véleményéhez kellően megalapozott 
érvelést adhat, mely nyilvánosan elérhető 
lesz.

Or. en

Módosítás 218
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ha egy adott tagállam vagy a Bizottság 
a (7) bekezdéssel összhangban kifogást 
emel, a kijelölés hatálya felfüggesztésre 
kerül. Ilyen esetben a Bizottság a (7) 
bekezdésben említett időszak lejártától 
számított 15 napon belül az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport elé terjeszti az ügyet. Az érintett 
felekkel folytatott konzultációt követően a 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport az ügy 
előterjesztésétől számított 28 napon belül 
véleményt nyilvánít. Ha a kijelölő tagállam 
nem ért egyet az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport véleményével, a Bizottságot 
véleménynyilvánításra kérheti fel.

(8) Ha egy adott tagállam vagy a Bizottság 
a (7) bekezdéssel összhangban kifogást 
emel, a kijelölés hatálya haladéktalanul
felfüggesztésre kerül. Ilyen esetben a 
Bizottság a (7) bekezdésben említett 
időszak lejártától számított 15 napon belül 
az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport elé terjeszti az ügyet. 
Az érintett felekkel folytatott konzultációt 
követően a orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport az ügy 
előterjesztésétől számított 28 napon belül 
véleményt nyilvánít. Ha a kijelölő tagállam 
nem ért egyet az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport véleményével, a Bizottságot 
véleménynyilvánításra kérheti fel.

Or. en

Módosítás 219
Margrete Auken
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Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi az e rendelet szerint 
kijelölt szervezetek listáját, beleértve a 
kiadott azonosító számokat és azokat a 
tevékenységeket is, amelyekre kijelölték 
őket. A Bizottság gondoskodik arról, hogy 
a listát folyamatosan aktualizálják.

(2) A Bizottság nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi az e rendelet szerint 
kijelölt szervezetek listáját, beleértve a 
kiadott azonosító számokat, azokat a 
tevékenységeket is, amelyekre kijelölték 
őket, valamint a bejelentési eljárásra 
vonatkozó, a 31. cikk (5) bekezdésében 
említett összes dokumentumot. A 
Bizottság gondoskodik arról, hogy a listát 
folyamatosan aktualizálják.

Or. en

Módosítás 220
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság nyilvánosan
hozzáférhetővé teszi az e rendelet szerint 
kijelölt szervezetek listáját, beleértve a 
kiadott azonosító számokat és azokat a 
tevékenységeket is, amelyekre kijelölték 
őket. A Bizottság gondoskodik arról, hogy 
a listát folyamatosan aktualizálják.

(2) A Bizottság a nyilvánosság számára 
egyszerűen hozzáférhetővé teszi az e 
rendelet szerint kijelölt szervezetek listáját, 
beleértve a kiadott azonosító számokat és
azokat a tevékenységeket is, amelyekre 
kijelölték őket. A Bizottság gondoskodik 
arról, hogy a listát folyamatosan 
aktualizálják.

Or. en

Módosítás 221
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A kijelölt szervek haladéktalanul 
tájékoztatják a kijelölt szervezetekért 
felelős nemzeti hatóságot minden olyan, 
különösen a személyzetüket, 
létesítményeiket, leányvállalataikat vagy 
alvállalkozóikat érintő változásról, 
amelyek befolyásolhatják a VI. 
mellékletben szereplő követelményeknek 
való megfelelést vagy a kinevezésük 
tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos 
megfelelőségértékelési eljárások 
lebonyolítását illető képességüket.

A kijelölt szervek haladéktalanul, de 
legalábbis 15 napon belül tájékoztatják a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóságot minden olyan, különösen a 
személyzetüket, létesítményeiket, 
leányvállalataikat vagy alvállalkozóikat 
érintő változásról, amelyek 
befolyásolhatják a VI. mellékletben 
szereplő követelményeknek való 
megfelelést vagy a kinevezésük tárgyát 
képező eszközökkel kapcsolatos 
megfelelőségértékelési eljárások 
lebonyolítását illető képességüket.

Or. en

Módosítás 222
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kijelölt szervezetek haladéktalanul 
válaszolnak a saját hatóságuk, egy másik 
tagállambeli hatóság vagy a Bizottság által 
az általuk végzett 
megfelelőségértékelésekkel kapcsolatban 
benyújtott kérésekre. A szervezet 
székhelye szerinti tagállambeli, a kijelölt 
szervezetekért felelős nemzeti hatóság 
gondoskodik arról, hogy figyelembe 
vegyék a bármely más tagállam hatóságai 
vagy a Bizottság által benyújtott kéréseket, 
kivéve, ha jogszerű oka van ezzel 
ellentétben eljárni; ez utóbbi esetben 
mindkét fél konzultációt folytathat az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoporttal. A kijelölt 
szervezet vagy a kijelölt szervezetekért 
felelős nemzeti hatóságok kérhetik, hogy a 
más tagállam hatóságainak vagy a 

(2) A kijelölt szervezetek haladéktalanul, 
de legalábbis 15 napon belül válaszolnak a 
saját hatóságuk, egy másik tagállambeli 
hatóság vagy a Bizottság által az általuk 
végzett megfelelőségértékelésekkel 
kapcsolatban benyújtott kérésekre. A 
szervezet székhelye szerinti tagállambeli, a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóság gondoskodik arról, hogy 
figyelembe vegyék a bármely más tagállam 
hatóságai vagy a Bizottság által benyújtott 
kéréseket. Amennyiben jogszerű okuk van 
ezzel ellentétben eljárni, a kijelölt 
szervezetek kifejtik ezen okokat, és 
konzultálnak az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoporttal, amelynek ezt követően ajánlást 
kell kiadnia. A kijelölt szervezetekért 
felelős nemzeti hatóságok betartják az 
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Bizottságnak továbbított információkat 
bizalmasan kezeljék.

orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport ajánlását.

Or. en

Módosítás 223
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok legalább évente egyszer 
jelentést tesznek figyelemmel kísérési 
tevékenységeikről a Bizottságnak és a 
többi tagállamnak. Ez a jelentés egy 
összefoglalót is tartalmaz, amelyet
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

(5) A tagállamok legalább évente egyszer 
jelentést tesznek figyelemmel kísérési 
tevékenységeikről a Bizottságnak és a 
többi tagállamnak. Ezt a jelentést
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 224
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben a kijelölt szervezetekért 
felelős nemzeti hatóság azt állapítja meg, 
hogy egy kijelölt szervezet már nem felel 
meg a VI. mellékletben meghatározott 
követelményeknek, vagy elmulasztja 
teljesíteni kötelezettségeit, a hatóság 
felfüggesztheti, korlátozhatja vagy teljes 
mértékben vagy részlegesen visszavonhatja 
a kijelölést attól függően, hogy milyen 
súlyos a követelményeknek való 
megfelelés hiánya vagy a kötelezettségek 
teljesítésének elmulasztása. A 
felfüggesztés legfeljebb egy évre szólhat, 

Amennyiben a kijelölt szervezetekért 
felelős nemzeti hatóság azt állapítja meg, 
hogy egy kijelölt szervezet már nem felel 
meg a VI. mellékletben meghatározott 
követelményeknek, vagy elmulasztja 
teljesíteni kötelezettségeit, a hatóság 
felfüggesztheti, korlátozhatja vagy teljes 
mértékben vagy részlegesen visszavonhatja 
a kijelölést attól függően, hogy milyen 
súlyos a követelményeknek való 
megfelelés hiánya vagy a kötelezettségek 
teljesítésének elmulasztása. A 
felfüggesztés mindaddig érvényben van, 
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és egyszer hosszabbítható, szintén egy 
évvel. Amennyiben a kijelölt szervezet 
megszüntette tevékenységét, a kijelölt 
szervezetekért felelős nemzeti hatóság 
visszavonja a kijelölést.

ameddig az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport nem hoz 
a felfüggesztést hatályon kívül helyező 
határozatot, melyet a 30. cikk (3) és (4) 
bekezdése szerinti eljárásban kijelölt 
közös értékelési csoport értékelésére 
alapoz. Amennyiben a kijelölt szervezet 
megszüntette tevékenységét, a kijelölt 
szervezetekért felelős nemzeti hatóság 
visszavonja a kijelölést.

Or. en

Indokolás

A közös értékelési csoport és az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport 
ténylegesen figyelemmel kíséri a kijelölt szervezetek munkáját. Az, hogy az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport hatásköre lesz a kijelölt szervezet 
felfüggesztésének hatályon kívül helyezése, erősíteni fogja felügyeleti tevékenységét.

Módosítás 225
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóság egy adott kijelölés 
felfüggesztéséről, korlátozásáról vagy 
visszavonásáról haladéktalanul tájékoztatja 
a Bizottságot és a többi tagállamot.

A kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóság egy adott kijelölés 
felfüggesztéséről, korlátozásáról vagy 
visszavonásáról haladéktalanul, de 
legalábbis 10 napon belül tájékoztatja a 
Bizottságot és a többi tagállamot.

Or. en

Módosítás 226
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság értékeli, hogy a kijelölés 
megváltoztatását előidéző okok hatással 
vannak-e a kijelölt hatóság által kiadott 
tanúsítványokra, továbbá megállapításairól 
a kijelöléseket érintő változtatások 
bejelentésétől számított három hónapon 
belül jelentést nyújt be a Bizottságnak és a 
többi tagállamnak. Amennyiben a piacon 
forgalmazott eszközök biztonságosságának 
garantálása érdekében szükséges, az 
említett hatóság a kijelölt szervezetet arra 
utasítja, hogy a hatóság által meghatározott 
ésszerű határidőn belül függesszen fel vagy 
vonjon vissza minden olyan tanúsítványt, 
amelyet jogtalanul állítottak ki. Ha a 
kijelölt szervezet a megadott határidőn 
belül ezt nem teszi meg, vagy már 
beszüntette tevékenységeit, akkor maga a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóság függeszti fel vagy vonja vissza a 
jogtalanul kiadott tanúsítványokat.

(4) A kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság értékeli, hogy a kijelölés 
megváltoztatását előidéző okok hatással 
vannak-e a kijelölt hatóság által kiadott 
tanúsítványokra, továbbá megállapításairól 
a kijelöléseket érintő változtatások 
bejelentésétől számított három hónapon 
belül jelentést nyújt be a Bizottságnak és a 
többi tagállamnak. Amennyiben a piacon 
forgalmazott eszközök biztonságosságának 
garantálása érdekében szükséges, az 
említett hatóság a kijelölt szervezetet arra 
utasítja, hogy a hatóság által meghatározott 
ésszerű határidőn, de legkésőbb a jelentés 
közzétételétől számított 30 napon belül 
függesszen fel vagy vonjon vissza minden 
olyan tanúsítványt, amelyet jogtalanul 
állítottak ki. Ha a kijelölt szervezet a 
megadott határidőn belül ezt nem teszi 
meg, vagy már beszüntette tevékenységeit, 
akkor maga a kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság függeszti fel vagy vonja 
vissza a jogtalanul kiadott tanúsítványokat.

Or. en

Módosítás 227
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A kijelölés változtatásában érintett kijelölt 
szervezet feladatait ellátó hatóság vagy 
kijelölt szervezet erről haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot, a többi 
tagállamot és a többi kijelölt szervezetet.

A kijelölés változtatásában érintett kijelölt 
szervezet feladatait ellátó hatóság vagy 
kijelölt szervezet erről haladéktalanul, de 
legkésőbb 10 napon belül tájékoztatja a 
Bizottságot, a többi tagállamot és a többi 
kijelölt szervezetet.

Or. en
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Módosítás 228
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság 
megbizonyosodik arról, hogy a kijelölt 
szervezet már nem tesz eleget a 
kijelölésére vonatkozó követelményeknek, 
erről tájékoztatja a kijelölő tagállamot, és 
felkéri a szükséges korrekciós intézkedések 
megtételére, szükség esetén akár a kijelölés 
felfüggesztésére, korlátozására vagy 
visszavonására.

(3) Amennyiben a Bizottság az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoporttal konzultálva úgy 
dönt, hogy a kijelölt szervezet már nem 
tesz eleget a kijelölésére vonatkozó 
követelményeknek, erről a 34. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően tájékoztatja a 
kijelölő tagállamot, és felkéri a szükséges 
korrekciós intézkedések megtételére, 
szükség esetén akár a kijelölés 
felfüggesztésére, korlátozására vagy 
visszavonására.

Or. en

Indokolás

A közös értékelési csoport és az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport 
ténylegesen figyelemmel kíséri a kijelölt szervezetek munkáját. Az, hogy az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport hatásköre lesz a kijelölt szervezet 
felfüggesztésének hatályon kívül helyezése, erősíteni fogja felügyeleti tevékenységét.

Módosítás 229
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
kijelölt szervezetek között a(z) [Ref. of 
future Regulation on medical devices] 
rendelet 39. cikkében említett, a kijelölt 
szervezetekhez kapcsolódó koordinációs 
csoport formájában megfelelő koordináció 

A Bizottság az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoporttal 
konzultálva gondoskodik arról, hogy a 
kijelölt szervezetek között a(z) [Ref. of 
future Regulation on medical devices] 
rendelet 39. cikkében említett, a kijelölt 
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és együttműködés jöjjön létre és működjön. szervezetekhez kapcsolódó koordinációs 
csoport formájában megfelelő koordináció 
és együttműködés jöjjön létre és működjön.

Or. en

Indokolás

A koordinációs csoportnak hatásos vitafórumnak kell lennie, és lehetővé kell tennie a 
tapasztalatok kijelölt szervezetek, de a kijelölt szervezetek és az illetékes hatóságok közötti 
megosztását is.

Módosítás 230
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
kijelölt szervezetek között a(z) [Ref. of 
future Regulation on medical devices] 
rendelet 39. cikkében említett, a kijelölt 
szervezetekhez kapcsolódó koordinációs 
csoport formájában megfelelő koordináció 
és együttműködés jöjjön létre és működjön.

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
kijelölt szervezetek között a(z) [Ref. of 
future Regulation on medical devices] 
rendelet 39. cikkében említett, a kijelölt 
szervezetekhez kapcsolódó koordinációs 
csoport formájában megfelelő koordináció 
és együttműködés jöjjön létre és működjön. 
E csoport rendszeresen és évente legalább 
kétszer ülésezik.

Or. en

Módosítás 231
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a csoport legalább hathavonta 
ülésezik.

Or. en
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Indokolás

A koordinációs csoportnak hatásos vitafórumnak kell lennie, és lehetővé kell tennie a 
Bizottság és az illetékes hatóságok általi ellenőrzést is. Üléseinek gyakoriságát a szövegben 
kell meghatározni.

Módosítás 232
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság vagy az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport kérheti bármely kijelölt szervezet 
részvételét.

Or. en

Indokolás

A koordinációs csoportnak hatásos vitafórumnak kell lennie, és lehetővé kell tennie a 
Bizottság és az illetékes hatóságok általi ellenőrzést is. Egyértelművé kell tenni, hogy a 
megjelenés kötelező, ha azt a Bizottság vagy az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport kéri.

Módosítás 233
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
amelyek meghatározzák a kijelölt 
szervezetek koordinációs csoportjának 
ebben a cikkben meghatározott működési 
módozatait. Az ilyen végrehajtási 
aktusokat a 84. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
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összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A koordinációs csoportnak hatásos vitafórumnak kell lennie, és lehetővé kell tennie a 
tapasztalatok kijelölt szervezetek, de a kijelölt szervezetek és az illetékes hatóságok közötti 
megosztását is. A koordinációs csoport működési módozatait végrehajtási aktusokkal kell 
továbbfejleszteni.

Módosítás 234
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Díjak A nemzeti hatóságok tevékenységeivel 
kapcsolatos díjak

Or. en

Módosítás 235
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szervezetek székhelye szerinti 
tagállamok a kérelmező 
megfelelőségértékelő szervezetek és a 
kijelölt szervezetek tekintetében díjakat 
szabnak ki. Ezek a díjak teljes mértékben 
vagy részben fedezik a kijelölt 
szervezetekért felelős nemzeti hatóságok 
által az e rendelettel összhangban végzett 
tevékenységekkel kapcsolatos költségeket.

(1) A szervezetek székhelye szerinti 
tagállamok a kérelmező 
megfelelőségértékelő szervezetek és a 
kijelölt szervezetek tekintetében díjakat 
szabnak ki. Ezek a díjak teljes mértékben 
vagy részben fedezik a kijelölt 
szervezetekért felelős nemzeti hatóságok 
által az e rendelettel összhangban végzett 
tevékenységekkel kapcsolatos költségeket.
Ezek a díjak valamennyi tagállamban 
összehasonlíthatóak, és azokat 
nyilvánosságra hozzák.
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Or. en

Módosítás 236
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 85. cikkel összhangban 
az (1) bekezdésben említett díjak 
felépítéséről és mértékéről felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el, 
figyelembe véve az emberi egészség és 
biztonság védelmének, valamint az 
innovációnak és költséghatékonyágnak a 
célkitűzését. Különleges figyelmet kell 
fordítani azoknak a kijelölt szervezeteknek 
az érdekeire, amelyek a 29. cikk (2) 
bekezdésében említettek szerint a nemzeti 
akkreditáló testület által kiállított 
tanúsítványt kaptak, továbbá amelyek a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás 
meghatározása szerint kis- és 
középvállalkozásoknak minősülnek.

(2) A Bizottság a 85. cikk szerint az (1) 
bekezdésben említett díjak felépítéséről és 
összehasonlítható mértékéről 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, figyelembe véve az emberi 
egészség és biztonság védelmének, az 
innovációnak, a költséghatékonyágnak a 
célkitűzését, valamint azt, hogy 
valamennyi tagállamban egyenlő 
versenyfeltételeket kell teremteni. 
Különleges figyelmet kell fordítani 
azoknak a kijelölt szervezeteknek az 
érdekeire, amelyek a 29. cikk (2) 
bekezdésében említettek szerint a nemzeti 
akkreditáló testület által kiállított 
tanúsítványt kaptak, továbbá amelyek a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás 
meghatározása szerint kis- és 
középvállalkozásoknak minősülnek.
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Módosítás 237
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
38 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38a. cikk
A kijelölt szervezetek által a 

megfelelőségértékelési tevékenységek 
tekintetében felszámított díjak 
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átláthatósága
(1) A tagállamok szabályozásokat 
fogadnak el a kijelölt szervezetek számára 
fizetendő standard díjakra vonatkozóan.
(2) A díjak valamennyi tagállamban 
összehasonlíthatóak. A Bizottság e 
rendelet hatálybalépésétől számított 24 
hónapon belül e díjak 
összehasonlíthatóságának elősegítése 
érdekében iránymutatást nyújt.
(3) A tagállamok továbbítják a 
Bizottságnak a standard díjak listáját.
(4) A nemzeti hatóság biztosítja, hogy a 
kijelölt szervezetek a 
megfelelőségértékelési tevékenységekre 
vonatkozó standard díjak listáját 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszik.
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